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כ�ת ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0001[ א פ�

ת כו� ר� ] 1א,א [ב�

י ת� מ� א& ין מ& ר' ב�ע+ר�ב'ין?  ש�מ�ע א�ת קו�
ים מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ּכַהֶׁש ה� ין ש� נ�ס' כ� ן,  לו�כ�ל נ' ת� רומ� ת� ב'

ת סו�ׁשַאָה ף ע�ד ר� מ� ש� א� נ�ּכַהֶׁש ה;  ּכַהֶׁש ה� אשו� ר' ּכַהֶׁש ה�
ר.  ר�ב'י ד'ב�ר&י ז� יע� ל'

ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�
ת.  ע�ד צו� ח+

ר:  ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן מ& או�
מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר. ע�

[תלמוד] 

נ�ן נ&ינ�ן:  א+ ת�
ים מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ּכַהֶׁש ה� ין ש� נ�ס' כ� ן.  לו�כ�ל נ' ת� רומ� ת� ב'

נ&י ח'הֶלֲעַּי�א:  ר�ב'י ת�
ך מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה ר� ד� נ&י ש� ין אד�ם ב� נ�ס' כ� ש�ב�ת.  ב�ל&יל&י פ'ת�ן לאכ�ל נ'

נ&י ע+ל���������8 :ּה:  ות�
ים ב' רו� ין.  ל'ּכַהֶׁש ה�יו�ת ד'ב�ר&יּכַהֶׁש ה�ן ק� ו' ש�

א ת� ראּכַהֶׁש ה> <בואח+מ'י,  א?

ים מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ּכַהֶׁש ה� ין ש� נ�ס' כ� ן,  לו�כ�ל נ' ת� רומ� ת� ב'
א מ� ימ� הֶלֲעַּי�א ו�ע'ם ּכַהֶׁש הוא א' ב� כ� <יממּכַהֶׁש ה>ּכַהֶׁש הוא.  כו�

ך מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה ר� ד� נ&י ש� ין אד�ם ב� נ�ס' כ� ש�ב�ת,  ב�ל&יל&י פ'ת�ן לאכ�ל נ'
י�א ש�ע�ּכַהֶׁש ה יל� י, ל& ת& ר� ת� ּכַהֶׁש הוא.  ו�

ת� א� ין"!  ל'ּכַהֶׁש ה�יו�ת ד'ב�ר&יּכַהֶׁש ה�ן "ק�רו�ב'ים אמ�ר ו� ו' ש�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�

ר ת& פ� ין ת' ל& א' א,  כו�פ�ר�נ�הֶלֲעַּי�א ב� הֶלֲעַּי� יק� ק' קטנים> <כפריםד�

ן יּכַהֶׁש הו� ח& ר� או� א ד� ק� ל� ת� ס� א,  ד�ּכַהֶׁש הוא ע�ד מ' מ� ימ� יום> מבעוד לּכַהֶׁש הסתלק <שדרכםא'

ן ד�צ�ד&י א.  מ'קGמ&י לו� ת� יו� ּכַהֶׁש החיות> מן מפחדים <ּכַהֶׁש הםח&

נ&י:  ת�
א ר& קו� .  י�ד&י י�צ�א לא ל�כ&ן ק�ד�ם ּכַהֶׁש ה� תו� ב� חו�

ם ין כ&ן, ל�מ�ּכַהֶׁש ה א' ר' ית או�ת���������8 :ּה קו� ב& ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת?  ב�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ין ��������8 :ּה קו�ר'ין א& ת� ת ב�ב&ית או� נ�ס� כ� יל ּכַהֶׁש ה� ב' ש� ,  י�ד&י ל�צ&את ב' תו� ב� חו�

ך ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ל�ע+מ�ד כ�ד&י א�ל�א תו� ר מ' ב� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  ד�



א ר�ב'י יר� ע& ב ב�ש&ם ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר� מ� ר� י'
ק ע�ל ב&ר�ך ס�פ&ק פ& , ס� נו� זו� ך,  לא מ� ר� ב&
יב:  צ�ר'יך ת' כ� ך, ד' ר& ב� ל�
".  ו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב�ע�ת�  "ו�אכ�ל�ת�ח,י) (ד�ב�ר'ים וב&ר�כ�ת�
ק ס�פ&ק פ& ל, ס� ל& פ� ת� ל, אל לא ּכַהֶׁש ה' ל& פ� ת� ל.  ּכַהֶׁש ה' ל& פ� ת� י'

י כ�ר�ב'י וד�ל�א ב' ר� נ�ן, ד� ח� נ�ן יו� ח� ר:  יו� אמ�
אי ו� !  ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם כ�ל אד�ם ש�הֶלֲעַּי'ת�פ�ל&ל ול� כGלו�

ין א& ּכַהֶׁש ה? ש� מ� מ�פ�ס�ד�ת.  ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ל�
ק�ר�א,  לא ק�ר�א, ס�פ&ק ס�פ&ק

נ���������8 :ּה ע� מ� ש� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'
א ר& קו� .  י�ד&י י�צ�א לא ל�כ&ן ק�ד�ם ּכַהֶׁש ה� תו� ב� חו�

ם ד� ק� ּכַהֶׁש הוא?  ס�פ&ק ל�או ל�כ&ן ו�
ת� א� ל'ק�רו�ת!  צ�ר'יך אמ�ר ו�

ּכַהֶׁש ה:  ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� אמ�
ל'ק�רו�ת.  ק�ר�א, צ�ר'יך לא ק�ר�א, ס�פ&ק ס�פ&ק

ן ימ� או ס' צ� הֶלֲעַּי� ּׁש� ר, מ' ב� ד� ּכַהֶׁש ה�כו�כ�ב'ים.  ל�
אׁשַאָה ף כ�ר ר�אי�ּכַהֶׁש ה ש�א&ין פ'י ע�ל ו� ר, ז& ב� ד� ר:  ל� ב� ד� ל�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� נוד,טו) (נ� נ�ח� א+ ּכַהֶׁש ה,  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ים  "ו� אכ� ל� מ� ב�

י�ם צ� ח� ים ו� יק' ז' ח+ ים,  מ� ח' מ� ר� ב�
ת לו� ע+ ים".  צ&את ע�ד ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר מ& ב' כ� כו� ּכַהֶׁש ה�
יב: ת'  וכ�

י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� יוד,טז) (נ� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ל�נו  "ו� ל� י� ל� ם מ'ש�מ�ר ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה� מ�ל�אכ�ּכַהֶׁש ה".  ו�

ּכַהֶׁש ה מ� או כו�כ�ב'ים כ� ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה?  ו'יּכַהֶׁש ה&א י&צ�
ס ר�ב'י ח� ינ� א:  ב�ר א�ב�א ר�ב'י ב�ש&ם פ' פ� פ�

י כו�כ�ב ד� ד, ו� ח� יו�ם.  א�
ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  ש�נ�י'ם, ס�פ&ק
ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  ש�לש�ּכַהֶׁש ה, ו�ד�י

ס�פ&ק?  ש�נ�י'ם
יב ת' כ� ּכַהֶׁש ה� ד ו� את "ע� ּכַהֶׁש ה�כו�כ�ב'ים"!  צ&

עוט א�ל�א ש�נ�י'ם,  כו�כ�ב'ים מ'
י�א מ� ד� מ'ת�ח+ש&ב.  ל�א ק�
ש�ב�ת,  ב�ע�ר�ב
ד כו�כ�ב ר�אּכַהֶׁש ה ח� טור.  ו�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה א� ּכַהֶׁש ה, פ� אכ� ל� מ�

יא ב' ם, מ& נ�י' לוי.  א�ש�ם ש� ת�
את.  ש�לש�ּכַהֶׁש ה, מ&ב'יא ט� ח�

י א& צ� מו� ש�ב�ת,  ב�
ד כו�כ�ב ר�אּכַהֶׁש ה ח� יא ו�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה א� ב' ּכַהֶׁש ה, מ& אכ� ל� את.  מ� ט� ח�

יא ב' ם, מ& נ�י' לוי.  א�ש�ם ש� ת�
ש�לש�ּכַהֶׁש ה, פ�טור. 

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ב�ע&י:  בון ב�ר�ב'י יו�
ת� ס�פ&ק,  ש�נ�י'ם אמ�ר א�

ים ש�נ&י ר�אּכַהֶׁש ה ב' כ� ב כו� ר� ע� ש�ב�ת,  ב�
רו ת� ּכַהֶׁש ה' , ו�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה,  בו� אכ� ל� מ�



ים ש�נ&י ר�אּכַהֶׁש ה ב' כ� י כו� א& צ� מו� ש�ב�ת,  ב�
רו ת� ּכַהֶׁש ה' , ו�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה,  בו� אכ� ל� מ�

ּכַהֶׁש ה נ�פ�ש�ך?  מ�
ם ם ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ'ים א' ּכַהֶׁש ה&ן,  יו�
ים אׁשַאָה ף נ' רו� אח+ ם ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה&ן,  יו�

א יּכַהֶׁש ה& ים.  ע�ל ח�הֶלֲעַּי�ב ו' נ' רו� אח+ ּכַהֶׁש ה�
ם ים א' נ' רו� אח+ ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�
ים אׁשַאָה ף נ' אשו� ר' ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�

א יּכַהֶׁש ה& ים.  ע�ל ח�הֶלֲעַּי�ב ו' נ' אשו� ר' ּכַהֶׁש ה�

ים ש�נ&י ר�אּכַהֶׁש ה ב' כ� ב כו� ר� ע� ש�ב�ת,  ב�
י ו�ק�צ�ר צ' ח+ ת;  כ� ר� ג� רו� ג�

י ב�ּׁש�ח�ר'ית, ו�ק�צ�ר צ' ח+ ת;  כ� ר� ג� רו� ג�
ים ש�נ&י ר�אּכַהֶׁש ה ב' כ� י כו� א& צ� מו� ש�ב�ת,  ב�

י ו�ק�צ�ר צ' ח+ ת.  כ� ר� ג� רו� ג�
ּכַהֶׁש ה נ�פ�ש�ך?  מ�
ם ם ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ'ים א' ּכַהֶׁש ה&ן,  יו�
ים אׁשַאָה ף נ' רו� אח+ ם ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה&ן,  יו�

ׁשַאָה ף ר& ט� צ� י' ית ו� ר' ח+ ּׁש� ל� י ע'ם ש� א& צ� מו� ל� ש�ב�ת,  ש�
א יּכַהֶׁש ה& ים;  ע�ל ח�הֶלֲעַּי�ב ו' נ' רו� אח+ ּכַהֶׁש ה�

ם ים א' נ' רו� אח+ ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�
ים אׁשַאָה ף נ' אשו� ר' ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�

ׁשַאָה ף ר& ט� צ� י' ית ו� ר' ח+ ּׁש� ל� ש�ב�ת,  ש�ל�ל&יל&י ע'ם ש�
א יּכַהֶׁש ה& ים.  ע�ל ח�הֶלֲעַּי�ב ו' נ' אשו� ר' ּכַהֶׁש ה�
ר,  ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� אומר> שאתּכַהֶׁש ה <זאתד�

ן י' ל� א' ן ד�ל&ית ב� ּכַהֶׁש הו� ח& י�ּכַהֶׁש ה אר� מ� ח� ת� א,  מ' מ� ימ� ביום> לּכַהֶׁש היראות דרכם <שאיןב'

ן י' ל� א' ם, ב� ר� י�ּכַהֶׁש ה ד�אר�ח&ּכַהֶׁש הו�ן ב� מ� ח� ת� א,  מ' מ� ימ� ב'
ן.  מ�ש�ע+ר'ין ל�א ּכַהֶׁש הו� ב�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב�ר�ב'י יו�
ד חו� ל� ן וב' מו� ח+ ת� י' ין ת�ל�ת�א ד� ב' כ� ר כו� ן ב�  כו�כ�ב�ת�א. ּכַהֶׁש ה�ד�א מ'

י�ּכַהֶׁש ה י�ע+ק�ב ר�ב'י מ� רו� י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם ד� ז' פ�
י כו�כ�ב ד� ד, ו� ח� יו�ם; ש�נ�י'ם, ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  א�
ית ל& ס�פ&ק?  ל&י��������8 :ּה ו�
ית ל�כו�כ�ב.  כו�כ�ב ב&ין ס�פ&ק ל&י��������8 :ּה א'

נ&י:  ת�
ן כ�ל מ� ּכַהֶׁש הו מ'ז�ר�ח ש�פ�נ&י ז� ת, ז� ימו� ד' א+ ם;  מ� יו�

ּכַהֶׁש הו יפו, ז� ס' כ� ין ּכַהֶׁש ה' ת;  ב& שו� מ� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ירו, נ�ע+ ח' ש� ּכַהֶׁש הו ש�ו�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ע�ל�יו�ן ּכַהֶׁש ה' ן, ז� תו� ח� ת� ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  ל�

ר:  ר�ב'י מ& או�
נ�ּכַהֶׁש ה ב� ל� ב'ת�קופ�ת���������8 :ּה,  ּכַהֶׁש ה�
יל ח' ת� ג�ל ּכַהֶׁש ה' ל� ג�ל ות�ח'ל�ת ל'ש�ק�ע� ח�מ�ּכַהֶׁש ה ג� ל� נ�ּכַהֶׁש ה ג� ב� ל�ע+לו�ת,  ל�

ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת.  ב&ין ז�
ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+
ג�ל סו�ׁשַאָה ף ל� ּכַהֶׁש ה ג� מ� ע� ח� ק� ש� ת ל' ל� ח' ג�ל ות� ל� ת. [ ל�ב�נ�ּכַהֶׁש ה ג� לו� ע+ ]2ל�



נ&י ת� ל ו� מוא& כ&ן.  ש�
ין ת ּכַהֶׁש ה�ל�ב�נ�ּכַהֶׁש ה א& ח� ר� שו�ק�ע�ת,  ש�ּכַהֶׁש ה�ח�מ�ּכַהֶׁש ה ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה זו�
לא ת.  ש�ּכַהֶׁש ה�ח�מ�ּכַהֶׁש ה ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה שו�ק�ע�ת ו� ח� ר� זו�
ל ר�ב'י מוא& ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ב�ר ש� נ' ח+

יל ח' ת� ג�ל ּכַהֶׁש ה' ל� ,  ח�מ�ּכַהֶׁש ה ג� ל'ש�ק�ע�
ד אד�ם מ& אש עו� ר� ּכַהֶׁש ה�כ�ר�מ&ל,  ּכַהֶׁש ה�ר ב�

ד ר& יו� הֶלֲעַּי�ם ו�טו�ב&ל ו� ל,  ב� דו� ג� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ל� עו� ,  ו�או�כ&ל ו� תו� רומ� ת� ב'

ם הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה, ב� ק� ז� ט�ב�ל.  ח+
ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�ד�א ּכַהֶׁש ה� ר, ב� מ� ת� יל ד� אז& קיצור> <דרךב�קו�פ�נ�ד�ר�י�א;  ל&י��������8 :ּה ד�

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� ם, ב� ר� א ל&י��������8 :ּה ד�אז&יל ב� א, ל� ט� ר� ס� א' ּכַהֶׁש הזּכַהֶׁש ה> למקרּכַהֶׁש ה שייך <כביש; לאב�ד�ּכַהֶׁש ה.  ב�

ּכַהֶׁש הו יז� ין א& ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת?  ב&
ר א:  ר�ב'י אמ� חומ� נ� ת�

ּכַהֶׁש ה פ� ט' ל ל� תונ�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ד�ם ש� ש�ל�ס�י'ׁשַאָה ף.  חGד���������8 :ּה ג�ב&י ע�ל נ�
ּכַהֶׁש ה ק� ל� ּכַהֶׁש הו ל�כ�אן ּכַהֶׁש ה�ט'פ�ּכַהֶׁש ה נ�ח� אן, ז� כ� ין ול� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת.  ב&
ּכַהֶׁש הו יז� ין א& ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת?  ב&

ּכַהֶׁש ה מ'ּׁש�ת'ש�ק�ע מ� ח� יל.  ח+צ'י אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה�ל&ך כ�ד&י ּכַהֶׁש ה�  מ'>740<מ'

י�ּכַהֶׁש ה.  ר�ב'י ד'ב�ר&י מ� ח� נ�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר:  יו�
ין ע�י'ן,  כ�ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת ב&
לא ים.  ע�ל�יו ל�ע+מ�ד י�כ�לו ו� מ' כ� ח+
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ן אח�א ו�ר�ב'י יו� וו� ין.  ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' י�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& ב יו� ר� א:  ל� אח�
ּכַהֶׁש ה ל�א ר� ב� ת� ס� יל ח+צ'י סו�ׁשַאָה ף מ' י�ּכַהֶׁש ה,  ד�ר�ב'י מ' מ� ח� נ�

ן כ�ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף י' יו�ס&ּכַהֶׁש ה.  ד�ר�ב'י ע�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
כ&ן.  ס�ב�ר א+נ�ּכַהֶׁש ה אוׁשַאָה ף
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� ר לא ח' א:  אמ� ל� ן, א� כ&
ן ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף כ�ל י' יל ש�ב�ח+צ'י ע�י'ן ו�ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף ע� י�ּכַהֶׁש ה,  ד�ר�ב'י מ' מ� ח� נ�

ּכַהֶׁש הוא.  ס�פ&ק
ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�

��������8 :ּה י&ית� ּׁש� הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י קGמ&י ק� ק' ז� נ&ינ�ן כ�י'י ח' ת� ן:  ד' מ� א,ו) (זביםת�

ת ר�אּכַהֶׁש ה ת ב�הֶלֲעַּיו�ם אח� אח� ין ו� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת,  ב&
ת ת ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת ב&ין אח� אח� ר,  ו� ח� מ� ל�

ם הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ש�מ'ק�צ�ת יו�ד&ע� א' א' ר� ם ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה� ��������8 :ּה מ& ת� צ� ק� ל�מ�ח�ר,  ומ'
י ד� ו�ל�ק�ר�ב�ן;  ל�טGמ�אּכַהֶׁש ה ו�

ם א' ם ּכַהֶׁש ה�ר�א'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ש�מ'ק�צ�ת ס�פ&ק ו� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה� ��������8 :ּה מ& ת� צ� ק� ר,  ומ' ח� מ� ל�
י ד� ק ו� פ& ס� אּכַהֶׁש ה, ו� מ� Gט ל�ק�ר�ב�ן.  ל�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' ׁשַאָה ף ב� ס& נ�ן:  ר�ב'י קGמ&י ב�ע�א יו� ח� יו�
ן ת "ר�א'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ת�נ�א מ� ק� ל� יו�ס&ּכַהֶׁש ה.  ל'ש�נ�י'ם"? ר�ב'י נ�ח?

ר מ� ל&י��������8 :ּה.  א+
 ! לאמת> <כיוונתק�ש�ט�ת�

ר:  ד�א�ת� ד�ע�ת�ך ע�ל אמ�
ן ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף כ�ל י' יל ש�ב�ח+צ'י ע�י'ן ו�ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף ע� י�ּכַהֶׁש ה,  ד�ר�ב'י מ' מ� ח� נ�

ּכַהֶׁש הוא,  ס�פ&ק



ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה"?  ל&י��������8 :ּה א+מ�ר ל� ת� ט� ש� "ק�
ּכַהֶׁש הו ל'כ�ש�הֶלֲעַּי�ב�א הֶלֲעַּי� ל' ּכַהֶׁש הו א& ר: ז� אמ� י� ין ו� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת.  ב&

ן יג?  מ� ל' יחלוק> <מיפ�

ינ�א ר�ב'י נ' ן ח+ רו� ב� ב�ע&י:  ד�ר�ב�נ'ין ח�
ּכַהֶׁש ה מ� ב�ע�ר�ב'ית, אמ�ר,  ד�א�ת� כ�
או ר� ּכַהֶׁש ה נ' לש� ים,  ש� ב' כ� כו�

ּכַהֶׁש ה פ'י ע�ל אׁשַאָה ף מ� ח� ּכַהֶׁש ה� תונ�ּכַהֶׁש ה ש� ,  ב�א�מ�צ�ע נ� > עובי <בתוךּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע� יע� ק' ר� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש הוא.  ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה
ר מ� בשחרית> גם כך <אמורכ&ן!  ב�ּׁש�ח�ר'ית אׁשַאָה ף ו�

ר א:  ר�ב'י אמ� ב� א�
כ�ת'יב: 

ץ,  ע�ל י�צ�א  "ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שיט,כג) (ב�ר&אש'ית אר� ּכַהֶׁש ה�
ט לו� ּכַהֶׁש ה".  ב�א ו� ר� ע+ צ�

יב ת' : וכ�
ש  "וב�אכב,ז) (ו�הֶלֲעַּי'ק�ר�א מ� ּׁש� ר",  ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה& ט� ו�

יש ק' יאתו� מ� צ' :  י� יאתו� ב' ל�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה מ� ס� כ� ת� הֶלֲעַּי' ּׁש� , מ' יאתו� ת,  מ'ן ב' יו� ר� ב' ּכַהֶׁש ה�
ע אׁשַאָה ף ד� ו� ת� הֶלֲעַּי' ש� כ� , ל' יאתו� צ' ל�ב'ר�יו�ת.  י�

ר ב�א:  ר�ב'י אמ�
: כ�ת'יב
או�ר".   "ּכַהֶׁש ה�ב�ק�רמד,ג) (ב�ר&אש'ית

ּכַהֶׁש ה ר� תו� ר.  ל�או�ר ק�ר�אּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ק� ב�
נ&י אל:  ר�ב'י ת� ע& מ� ש� י'

רטז,כא) (ש�מו�ת ק� ב� ב�ב�ק�ר",   "ב�
ן כ�ד&י ת& חום ל' ל ל�ב�ק�רו� ת� ב�ק�ר.  ש�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�
ם ת� או�מ&ר א' יו� ל'ת&ן א� ב� ל ע� ל�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ר�ק'יע� ש�
ין ב�ּׁש�ח�ר'ית,  ב&ין ב�ע�ר�ב'ית ב&

את� צ& מ� ר נ' מ& ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם ש�א&ין או� ל� י� ל� ּכַהֶׁש ה� ש�ו'ין.  ו�
נ&י:  ות�
ד ח� א� ן,  ב'ת�קופ�ת ב� יס� נ'

ד ח� א� ת'ש�ר'י,  ב'ת�קופ�ת וב�
ם הֶלֲעַּיו� ין.  ו�ּכַהֶׁש ה�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ו' ש�
ר חונ�א:  ר�ב'י אמ�

נ���������8 :ּה פ' יל� ץ: מ'ד�ר�ך נ' אר�  ּכַהֶׁש ה�
נ�פ&ק,  מ�ל�כ�א ש�ר&י
ין ד�ל�א ג�ב ע�ל אׁשַאָה ף ר' ק, אמ� פ� ק;  נ� פ� נ� ד'

ע�ל&יל,  ש�ר&י
ין ל�א ר'  ד�י&עול. ש�ע�ת�ּכַהֶׁש ה ע�ד ד�ע�ל אמ�

ּכַהֶׁש ה ת צ�ר'יך ומ'ת�פ�ל&ל ש�עו�מ&ד ז� וו� ש� ּכַהֶׁש ה� ר�ג�ל�יו.  א�ת ל�
ן י' ר� ין ת� ר' ן:  ו�ר�ב'י ל&ו'י , ר�ב'יאמו� ימו� ס'

ר: ח�ד  כ�מ�ל�אכ'ים; אמ�
ד ח� ר: ו� ים. אמ� נ' ּכַהֶׁש ה+ כ�  כ�



ן "כ�כ�ּכַהֶׁש ה+נ'ים",  ד�אמ�ר מ�
ע+לת ת�ע+ל�ּכַהֶׁש ה  "ו�לאכ,כג) (ש�מו�ת מ� י",  ע�ל ב� ח' ב� ז� מ'

ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו כ' ל� ּכַהֶׁש ה� ל ב�צ�ד ע�ק&ב מ� ע�ק&ב.  ב�צ�ד ו�גGד�ל גGד�
ן "כ�מ�ל�אכ'ים",  ד�אמ�ר ומ�

םא,ז) (י�ח�ז�ק&אל יּכַהֶׁש ה� ל& ג� ר� ג�ל  "ו� י�ש�ר�ּכַהֶׁש ה".  ר�
ינ�א ר�ב'י נ' ר ש�מוא&ל ר�ב'י ב�ש&ם אנ�ד�ר�י ב�ר ח+ ר:  ב� ט& סו�

ים אכ' ל� מ� ן א&ין ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה� <פרקים>ק�פ'יצ'ין.  ל�

ּכַהֶׁש ה ? ט�ע�מ�א ומ�
אל הֶלֲעַּי& נ' ת (ד� ב& ר� ן ח�ד ע�ל ז,טז) "ק' ק�א+מ�הֶלֲעַּי�א",  מ'

א.  הֶלֲעַּי� מ� י� ק�

ר חונ�א:  ר�ב'י אמ�
ים א�ת ש�רו�א�ּכַהֶׁש ה ז�ּכַהֶׁש ה נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ית ּכַהֶׁש ה� ב& ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת,  ב�

ר:  ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה, צ�ר'יך ב'ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ� לו�
מ�ל�אכ�יו".  יי א�ת "ב�ר�כו

ב�ּׁש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה, 
צ�ב�איו".  כ�ל יי א�ת "ב�ר�כו

ב�ּׁש�ל'יש'ית, 
יו".  כ�ל יי "ב�ר�כו ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ מ�

כ�ּכַהֶׁש ה ר� ב� ׁשַאָה ף, ב� מוס� ר:  צ�ר'יך ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה ב� מ� לו�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה�מ�ע+לו�ת, ש'יר "קלד,א) (ת�
נ&ּכַהֶׁש ה יי,  ע�ב�ד&י כ�ל יי א�ת ב�ר�כו ּכַהֶׁש ה'

ים ד' מ� ע� . ב�ל&ילו�ת" יי ב�ב&ית ּכַהֶׁש ה�
ב�ּׁש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה, 

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ש".  י�ד&כ�ם  "������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�אוקלד,ב) (ת� ד� ק�
ב�ּׁש�ל'יש'ית, 

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ךקלד,ג) (ת� כ� ר� ב� ן".  יי  "י� הֶלֲעַּיו� צ' מ'
ם ר.  ּכַהֶׁש ה�יו א' ז& ע, חו� ב� אר�

א י�ת� ית� ל' א,  ת� י�ת� מ� ד� ק� כראשונות> <ּכַהֶׁש השלישיותכ�

א ת� יע� ב' א.  ור� ת� י�ו� נ� ת' כשניות> <וּכַהֶׁש הרביעיותכ�

ר נ�נ�א:  ר�ב'י אמ� ח'
ת ל� הֶלֲעַּי� א� ּכַהֶׁש ה�מ'ז�ר�ח,  ש�הֶלֲעַּי&או�ר ע�ד ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר מ&

ך אד�ם ל& ּכַהֶׁש ה� ין. [ אר�ב�ע�ת מ� יל'  ק"מ>6מ- פחות <קצת] 3מ'

ר או� הֶלֲעַּי& ּׁש� ח מ' ר� ז� מ' ּכַהֶׁש ה,  ש�ת�נ&ץ ע�ד ּכַהֶׁש ה� מ� ח� ּכַהֶׁש ה�
יל.  אר�ב�ע�ת מ'

ן נ�י' ח "מ'ּׁש�הֶלֲעַּי&או�ר ומ' ר� ז� מ' ּכַהֶׁש ה,  ש�ת�נ&ץ ע�ד ּכַהֶׁש ה� מ� ח� ּכַהֶׁש ה�
יל"?  אר�ב�ע�ת מ'
 ד'כ�ת'יב:

מו�יט,טו) (ב�ר&אש'ית ע�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר  "וכ�
יצו א' הֶלֲעַּי� ים ו� אכ' ל� מ� ב�לו�ט",  ּכַהֶׁש ה�

יב: ת'  וכ�
ץ,  ע�ל י�צ�א  "ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שיט,כג) (ב�ר&אש'ית אר� ּכַהֶׁש ה�
ט לו� ּכַהֶׁש ה".  ב�א ו� ר� ע+ צ�



ן מ'יל.  אר�ב�ע�ת ל�צ�ע�ר ס�דו�ם ומ'
יר ן!  י�ת& וו� ּכַהֶׁש ה+
ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�

ך א� ל� מ� ן מ�ק�ד&ר ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� נ&יּכַהֶׁש ה� פ� ך.  ל' ר� ד� ישר> <חופרּכַהֶׁש ה�

ן נ�י' ת ומ' ל� הֶלֲעַּי� א� יל?  אר�ב�ע�ת ּכַהֶׁש ה�מ'ז�ר�ח ש�הֶלֲעַּי&או�ר ע�ד ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר מ& מ'
 ," מו� " "וכ� מו� ּכַהֶׁש ה"כ� ל� ל�ח+ב&ר�ת���������8 :ּה.  מ�ד�מ�י�א מ'

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�
א ּכַהֶׁש ה�ד�א ת� ל� הֶלֲעַּי� א,  א� ר� ח� ש� ד�

ן י.  כו�כ�ב�ת�א ד�אמ�ר מ� ע& יא, ט� <נוגּכַהֶׁש ה>ּכַהֶׁש ה'

ין נ' מ� יא ז' ּכַהֶׁש ה' ין מ�ק�ד�מ�ּכַהֶׁש ה ד� נ' מ� ז' ּכַהֶׁש ה.  ד�ּכַהֶׁש ה'יא ו� ר� אח+ מ�
י י' ּכַהֶׁש היא, עכשיו> <מּכַהֶׁש הכ�דון?  מ�

ין מ' ין ת�ר�י'ן כ� נ' ר� ן ד�ס�ל�ק'ין ד'נ�ּכַהֶׁש הו�ר דוק� א מ' ח� נ� ד' ין.  מ� ר' ּכַהֶׁש ה+ נ� <קלשונים; מזרח>ומ�

<מעשּכַהֶׁש ה>ד�ל�מ�א: 

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ּכַהֶׁש ה ב�ן ש'מ�עו�ן ו�ר�ב'י רGב�ּכַהֶׁש ה ח' ת� פ� ל�  ח�
ן וו� ין ּכַהֶׁש ה+ כ' ל� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש השחר> <עלותב'ק�ר'יצ�ת�ּכַהֶׁש ה,  אר�ב&ל ב'ק�ע�ת ב�ּכַהֶׁש ה�ד�א מ�

או ר� או�ר���������8 :ּה.  ש�ב�ק�ע ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר א�הֶלֲעַּי�ל�ת ו�
ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� ּכַהֶׁש ה:  ב�ן ש'מ�עו�ן ל�ר�ב'י רGב�ּכַהֶׁש ה ח' ת� פ� ל� ח�

יא , כ�ךב&יר�ב'י ל:  ג�אGל�ת�ן ּכַהֶׁש ה' א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' ל� חכם> של <בןש�

אּכַהֶׁש ה.  מ� אּכַהֶׁש ה, ק' מ� ּכַהֶׁש ה, ק' ל� ח' ת� ב�
ּכַהֶׁש ה כ�ל יא ּׁש�ּכַהֶׁש ה'יא מ� ת, ּכַהֶׁש ה' כ� ל� ו�ּכַהֶׁש הו�ל�כ�ת.  ר�ב�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הו�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

יכ�ּכַהֶׁש ה ר יי ב�ח�ש�ך א&ש&ב "כ'יז,ח)  (מ' ל'י".  או�
ּכַהֶׁש ה,  כ�ך ל� ח' ת� ב�

ב "ומ�ר�ד[כ�יב,כא)  (א�ס�ת&ר ש& ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך",  ב�ש�ע�ר יו�
ר אח� כ�ך,  ו�

חו,יא) (א�ס�ת&ר ק� הֶלֲעַּי' ת ּכַהֶׁש ה�מ�ן  "ו� סוס",  ו�א�ת ּכַהֶׁש ה�ל�בוש א� ּכַהֶׁש ה�
ר אח� כ�ך,  ו�

ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך",  ש�ע�ר א�ל מ�ר�ד[כ�י  "ו�הֶלֲעַּי�ש�בו,יב) (א�ס�ת&ר
ר אח� כ�ך,  ו�

א  "ומ�ר�ד[כ�יח,טו) (א�ס�ת&ר ך מ'ל'פ�נ&י י�צ� ל� מ� כות",  ב'ל�בוש ּכַהֶׁש ה� ל� מ�
ר אח� כ�ך,  ו�

יםח,טז) (א�ס�ת&ר ּכַהֶׁש הוד' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�י�ת�ּכַהֶׁש ה  "ל� ר� ו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'מ�ח�ּכַהֶׁש ה".  או�

י�א את� ינ�א ד�ר�ב'י ו� נ' ּכַהֶׁש ה,  כ�ר�ב'י ח+ יוד�
נ&י ת� יוד�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ד'
יו� ב� ל ע� ך ש� ל� ּכַהֶׁש ה+ , מ� יע� ק' ים ר� ּׁש' מ' ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  ח+
י אד�ם נ' ינו� ך ב& ל& ּכַהֶׁש ה� יל אר�ב�ע'ים מ� ב�יו�ם.  מ'

ּכַהֶׁש ה ע�ד מ� ח� ּכַהֶׁש ה� ך ב�ר�ק'יע� נו�ס�ר�ת ש� ל� ּכַהֶׁש ה+ ים מ� ּׁש' מ' ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  ח+
ך אד�ם ל& ּכַהֶׁש ה� יל.  אר�ב�ע�ת מ� מ'

את� צ& מ� ר נ' מ& יע� ש�ע�ב�יו� או� ק' ר� ל� ד ש� ח� ב�הֶלֲעַּיו�ם.  מ&ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה א�
ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  ח+מ'ּׁש'ים מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך ש�ל�ר�ק'יע� ש�ע�ב�יו� ו�כ�ּׁש&ם

י���������8 :ּה כ�ך ב� ץ ע� אר� ל� יו� ש� ב� ע� ך ש�ל�ת�ּכַהֶׁש הו�ם ו� ל� ּכַהֶׁש ה+ ים מ� ּׁש' מ' ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  ח+
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�



במ,כב) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ש& הֶלֲעַּי� ץ",  חוג ע�ל  "ּכַהֶׁש ה� אר� ּכַהֶׁש ה�
יב:  ת' וכ�

ב הֶלֲעַּיו� י'ת�ּכַהֶׁש ה�ל�ך",  ש�מ�י'ם  "ו�חוגכב,יד) (א'
יב:  ת' וכ�

נ&י ע�ל חוג  "ב�חGקו�ח,כז) (מ'ש�ל&י ת�ּכַהֶׁש הו�ם"?  פ�
ש�ו�ּכַהֶׁש ה.  ל'ג�ז&ר�ּכַהֶׁש ה חוג חוג

נ&י:  ת�
ים ע&ץ הֶלֲעַּי' ת ח�מ&ש מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך ח� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  מ&

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� א'ל�ע�אי:  ב&יר�ב'י יוד�
א ד�ב�ר סו�ׁשַאָה ף לא ל� , א� פו� ,  א+פ'לו נו� תו� ר� שלו> <ּכַהֶׁש הגזעכו�

ין ב�ר&אש'ית מ&י פ'לוג ו�כ�ל ג' ל� פ� ת� יו.  מ' ת� ח� ת� מ'
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' מ�י'ם"?  פ�ל�ג&י ע�ל ש�תול כ�ע&ץ  "ו�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש הא,ג) (ת�
נ&י:  ת�

ד ע&ץ ח� ים, א� הֶלֲעַּי' ן;  מ'ּׁש'ּׁש'ים ח� ג� ל�
ד ח� ן, א� ג� ל�ע&ד�ן;  מ'ּׁש'ּׁש'ים ּכַהֶׁש ה�

ן י�צ&א  "ו�נ�ּכַהֶׁש ה�רב,י) (ב�ר&אש'ית ד� ע& ּכַהֶׁש ה�ג�ן",  א�ת ל�ּכַהֶׁש ה�ש�קו�ת מ&
ית צ' מ�  קבים>3כור,  בית מּכַהֶׁש השקיית ּכַהֶׁש העודפים <מיםשו�ת�ּכַהֶׁש ה,  כו�ר, ת�ר�ק�ב ת�

ית צ' מ� שו�ת�ּכַהֶׁש ה.  כוש, מ'צ�ר�י'ם ת�
את� צ& מ� ר:  נ' מ& או�
ם י' ר� צ� יו�ם,  אר�ב�ע'ים מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך מ'

כוש ך ו� ל� ּכַהֶׁש ה+ ו�עו�ד.  ש�נ'ים ש�ב�ע מ�

ין נ' ב� ר� ת כ'ש�נ&י אמ�ר'ין ו� ּכַהֶׁש האבות> של שנותיּכַהֶׁש הם <כסךּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ'ים.  אבו�

ם  "כ'ימ&ייא,כא) (ד�ב�ר'ים י' מ� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ".  ע�ל ּכַהֶׁש ה�
ץ ש�ב&ין ו�כ�ּׁש&ם אר� ך ל�ר�ק'יע� ּכַהֶׁש ה� ל� ּכַהֶׁש ה+ ש מ� מ& ת ח� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  מ&

ין כ�ך ת ח�מ&ש מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך ל�ר�ק'יע� ר�ק'יע� ב& או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  מ&
יו� ב� ע� ת ח�מ&ש מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך ו� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  מ&
ּכַהֶׁש ה ית ומ� מ& מ&ימ�ר:  ח+
יו� ב� ל ע� ך ר�ק'יע� ש� ל� ּכַהֶׁש ה+ ש מ� מ& ת ח� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה?  מ&
ר בון:  ר�ב'י אמ�
ך ר�ק'יע� "י�ּכַהֶׁש ה'י תו� ּכַהֶׁש ה�מ�י'ם",  ב�
י ּכַהֶׁש ה' ב�ת�ו�ך.  ר�ק'יע� י�
ר:  ר�ב אמ�

ים ח' ם ש�מ�י'ם ּכַהֶׁש ה�יו ל� הֶלֲעַּיו� ק�ר�שו.  ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן, וב�ּׁש&נ'י ב�
ר:  ר�ב אמ�

",   "י�ּכַהֶׁש ה'יא,ו) (ב�ר&אש'ית ר�ק'יע�
ק ז& ש י&ח� ר& ק� , י' יע� ק' ר� ,  ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע�
ח י'ג�ל&ד ת� מ� , י' יע� ק' ר� ,  ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� : פ�ז'י ב�ן יוד�

ין י&ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה מ' .  מ�ט�ל'ית כ� ּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע�
יך ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה& ר:  ד�א�ת� מ� אמ�
י א�ת  "ו�י�ר�ק�עולט,ג) (ש�מו�ת ח& ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה�ב".  פ�
נ&י :  ר�ב'י ב�ש&ם ת� ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�



יו� ב� ל ע� ם.  כ'ש�ת&י ר�ק'יע� ש� י' ע� ב� צ� א�
י��������8 :ּה ת& ל� ינ�א ד�ר�ב'י מ' נ' א,  ח+ יג� ל' פ�
ר אמ� א ר�ב'י ד� ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם אח� נ' ח+

ב הֶלֲעַּיו� מו�  "ת�ר�ק'יע�לז,יח) (א' ים ל'ש�ח�ק'ים ע' ק' ז� מוצ�ק",  כ'ר�א'י ח+
", מ�ל�מ&ד ין ש�ּכַהֶׁש ה&ן "ת�ר�ק'יע� כ�ט�ס.  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשוי'

ל ינ�ן י�כו� א& <חזקים>ב�ר'יא'ין?  ש�

ד מ� ל� ר ת' מ� ים";  לו� ק' ז� "ח+
ל ין?  ש�ּכַהֶׁש ה&ן י�כו� פ' ר� ת� <נחלשים>נ'

ד מ� ל� ר ת' מ� מוצ�ק",  "כ'ר�א'י לו�
ין ו�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב�כ�ל א' ר� ים.  נ' ק' מוצ�

נ�ן ר�ב'י ח� ן ו�ר�ב'י יו� עו� מ� יש.  ב�ן ש' ק' ל�
נ�ן ר�ב'י ח� ר:  יו� אמ�

ג ּכַהֶׁש ה� נ� ח� ש�ב�עו�ל�ם, אד�ם ב� ת& ל,  מו� ּכַהֶׁש ה� א�
א י�ד&י ע�ל ע� מ� ּכַהֶׁש הות, כ' מ'ת�ר�פ�ּכַהֶׁש ה,  ש�

, ּכַהֶׁש ה�כ�א ב�ר�ם
םמ,כב) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ח& ת� מ� הֶלֲעַּי' ת",  כ�א�ּכַהֶׁש ה�ל  "ו� ב� ש� ל�

יב ת' "ח+ז�ק'ים".  וכ�
ן ר�ב'י עו� מ� יש ב�ן ש' ק' ר:  ל� אמ�

ג ּכַהֶׁש ה� נ� ך ש�ב�עו�ל�ם, אד�ם ב� ס& גולמית> זכוכית גוש <מחמםבולו�ס,  נו�

ּכַהֶׁש הות, ּכַהֶׁש הוא י�ד&י ע�ל ּכַהֶׁש ה ש� ל� ע+ ח+לוד�ּכַהֶׁש ה.  מ�
מוצ�ק",  , "כ'ר�א'יּכַהֶׁש ה�כ�א ב�ר�ם
ן ו�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב�כ�ל ן. [ כ�ש�ע�ת נ'ר�א'ין ּכַהֶׁש ה& ת� יק� צ' ]4י�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ר� ז� יש:  ב�ן ש'מ�עו�ן ד�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�ד�א ע�ל אמ�ר ע+ ק' ל�
ץ ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�י'ם  "ו�י�כGלוב,א) (ב�ר&אש'ית אר� ּכַהֶׁש ה� צ�ב�אם.  ו�כ�ל ו�
ל כ� י� ים ו� לּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב'יע'י"  ב�הֶלֲעַּיו�ם א?

ת א?לּכַהֶׁש ה'ים  "ו�י�ב�ר�ךב,ג) (ב�ר&אש'ית ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב'יע'י".  יו�ם א�
ּכַהֶׁש ה ? ב�ת�ר&י��������8 :ּה כ�ת'יב מ�

ת  "א&ל�ּכַהֶׁש הב,ד) (ב�ר&אש'ית דו� ל� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�י'ם".  תו�
י כ' י�ן מ�ּכַהֶׁש ה ו� נ� ז�ּכַהֶׁש ה?  א&צ�ל ז�ּכַהֶׁש ה ע'

ם א�ל�א ם נ'כ�נ�ס יו� יו� א,  ו� צ& יו�
ת ש�ב�ת ב� נ�ס, ש� כ� א,  נ' צ& <שבוע>יו�

ש ח�ד�ש ד� נ�ס, ח� כ� א,  נ' צ& יו�
נ�ּכַהֶׁש ה ש�נ�ּכַהֶׁש ה ת, ש� נ�ס� כ� יו�צ�אּכַהֶׁש ה,  נ'

יב: ת'  וכ�
ת  "א&ל�ּכַהֶׁש הב,ד) (ב�ר&אש'ית דו� ל� ץ ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�י'ם תו� אר� ּכַהֶׁש ה� ב�ּכַהֶׁש ה'ב�ר�אם,  ו�

ם יו� י"ב� אם, כ' ר� ב� ּכַהֶׁש ה' ב� ים יי ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת כ' לּכַהֶׁש ה' ו�ש�מ�י'ם."  א�ר�ץ א?

ר:  ר�ב'י מ& או�
ת אר�ב�ע מורו� ש� ע ב�הֶלֲעַּיו�ם א� ב� אר� ת ו� מורו� ש� ב�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  א�

ד ח� נ�ּכַהֶׁש ה, א� עו� ּכַהֶׁש ה מ&ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר'ים ּכַהֶׁש ה� ע� ב� אר� ּכַהֶׁש ה;  ו� ע� ש� ל�
ד ח� ת, א� ע& נ�ּכַהֶׁש ה;  ו�אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה מ&ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר'ים ּכַהֶׁש ה� עו� ל�

ּכַהֶׁש ה מ&ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר'ים א�ח�ד ּכַהֶׁש ה�ר�ג�ע ע� ב� אר� ת;  ו� ע& ל�
ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה�ר�ג�ע?  ּכַהֶׁש הוא כ�



בו� ר�ב'י ב�ש&ם ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ל� ר:  ח� אמ�
.  כ�ד&י רו� אמ� ל�

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ו�
ע�י'ן.  כ�ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף ּכַהֶׁש ה�ר�ג�ע

נ&י ל:  ת� מוא& ש�
 א+ל�פ'ים ו�ש�ש�ת ר'בו�א מ&ח+מ&ש�ת ּכַהֶׁש ה�ר�ג�ע, א�ח�ד

נ�ּכַהֶׁש ה מ� ת וש� או� נ�ּכַהֶׁש ה ו�אר�ב�ע'ים מ& מ� ּכַהֶׁש ה.  וש� ע� ש� ל�
ן ר�ב'י או�מ&ר:  נ�ת�

לש.  ש�
נ�ּכַהֶׁש ה".  ּכַהֶׁש ה�א�ש�מ�ר�ת  "ר�אשז,יט) (שו�פ�ט'ים יכו� ת' ּכַהֶׁש ה�

י ר�ב'י ב' ן, ר� יק� ר' ן ר�ב'י ב�ש&ם אמ'י ז� עו� מ� יש:  ב�ן ש' ק' ל�
י��������8 :ּה מ' ע� ד�ר�ב'י,  ט�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ל�ך,  ל�ּכַהֶׁש הו�דו�ת אקום ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה  "ח+צו�תקיט,סב) (ת�
י ע�ל ט& פ� ש� ך."  מ' ק� ד� צ'

יב:  ת' וכ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' א�ש�מGרו�ת".  ע&ינ�י  "ק'ד�מוקיט,קמח) (ת�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� ר:  ח' אמ�
ן ר�ב'י יק� ר' ב�א,  ו�ר�ב'י ז�
ר ח�ד י��������8 :ּה אמ� מ& ע� ד�ר�ב'י,  ט�

נ�ּכַהֶׁש ה ר& ח[ י��������8 :ּה אמ�ר ו� מ& ע� נ�ת�ן.  ד�ר�ב'י ט�
ן תד�ר�ב'י ט�ע�מ�א ד�מ�ר מ� צו� ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה",  , "ח+

ן י��������8 :ּה ד�מ�ר ומ� מ& ע� נ�ּכַהֶׁש ה".  ּכַהֶׁש ה�א�ש�מ�ר�ת , "ר�אשנ�ת�ן ד�ר�ב'י ט� יכו� ת' ּכַהֶׁש ה�
ן ן ר�ב'י מ�ק�הֶלֲעַּי&ם מ� י��������8 :ּה נ�ת� מ& ע� מפרש> <מּכַהֶׁש הל�י�ל�ּכַהֶׁש ה"?  "ח+צו�ת ד�ר�ב'י ט�

ים מ' ע� ים "ח+צו�ת פ� מ' ע� ּכַהֶׁש ה", ופ� ל� י� א�ש�מGרו�ת".  ע&ינ�י "ק'ד�מו ל�
א כ&יצ�ד?  ּכַהֶׁש ה�

ת סו�ע&ד ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ד� עו� ת ס� צו� ים, "ח+ כ' ל� ּכַהֶׁש ה";  מ� ל� י� ל�
ת סו�ע&ד ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה וב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ד� עו� , "ק'ד�מו ס� ינ�י ע�צ�מו� א�ש�מGרו�ת".  ע&

ם מ'כ�ל קו� י ש�ח�ר�א ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ל�א מ� יך ל�ד�ו'ד ומ�ש�כ�ח את& מ& . ד�
ד ּכַהֶׁש הוא ו' ד� ר:  ש� אמ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ל כ�בו�ד'י, עור�ּכַהֶׁש ה  "עור�ּכַהֶׁש הנז,ט) (ת� נ&ב� ּׁש�ח�ר."  ו�כ'נו�ר, אע'יר�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�
יר ע& ת� ן י�ק�ר'י א' י��������8 :ּה קGמ&י מ' ר& יק� בוראי> של <כבודוד�ב�ר�י'י,  א'

י ר' יק� ן כ�לום ח+ש'יב ל�א א' <כבודי> ד�ב�ר�י'י. א'יק�ר&י��������8 :ּה ק[ד�ם מ'

ּׁש�ח�ר",  "אע'יר�ּכַהֶׁש ה
נ�ּכַהֶׁש ה ינ�א א+ ו& ש�ח�ר�ּכַהֶׁש ה,  מ�עו�ר&ר ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ל�א ש�ח�ר�ּכַהֶׁש ה ו� ל'י.  מ�עו�ר&ר ּכַהֶׁש ה+
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ר מ�ק�ט�ר�גו� י'צ�רו� ו� מ& או� :  ו� לו�

ת ש�ל�מ�ל�כ'ים ד�ו'ד, ד�ר�כ�ן יו� ּכַהֶׁש ה� מ�עו�ר�ר�ן,  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר ל'
ת� א� ר"!  "אע'יר�ּכַהֶׁש ה אמ�ר ו� ח� ּׁש�

ת ש�ל�מ�ל�כ'ים ד�ר�כ�ן יו� ּכַהֶׁש ה� לש ע�ד י�ש&נ'ין ל' ש�עו�ת,  ש�
ת� א�  אמ�ר ו�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' אקום"!  ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה  "ח+צו�תקיט,סב) (ת�
ּכַהֶׁש הוא ר:  ו� מ& או�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' לקיט,סב) (ת� י  "ע� ט& פ� ש� ך".  מ' ק� ד� צ'
ּכַהֶׁש ה עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה?  ד�ו'ד ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ומ�
ס ר�ב'י ח� ינ� ם:  ב&יר�ב'י א�ל�ע�ז�ר ר�ב'י ב�ש&ם פ' נ�ח& מ�
י�ּכַהֶׁש ה ר נ&ב�ל נו�ט&ל ּכַהֶׁש ה� נו� כ' נ�ן ו� ת� נו� יו,  ו� ת� שו� א+ ר� מ�



ד מ& עו� ּכַהֶׁש ה ב�ח+צ'י ו� ל� י� ל� ם,  ומ�נ�ג&ן ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה� ב�
ּכַהֶׁש ה.  ח+ב&ר&י ש�הֶלֲעַּי'ש�מ�עו כ�ד&י ר� תו�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה ח+ב&ר&י ּכַהֶׁש ה�יו ומ� ר� או�מ�ר'ים?  תו�

ם ּכַהֶׁש ה, א' ך ד�ו'ד ומ� ל� מ� ּכַהֶׁש ה,  עו�ס&ק ּכַהֶׁש ה� ר� תו� ב�
ל ּכַהֶׁש ה אח�ת אנו, ע� מ� ו�כ�מ�ּכַהֶׁש ה.  כ�

ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
ר נו� י�ּכַהֶׁש ה כ' יו כ�נ�ג�ד ת�לוי ּכַהֶׁש ה� ת� נו� לו� ש�ל�ד�ו'ד,  ח�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ית רוח� ו� נ' פו� ת ב�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה מ�נ�ּׁש�ב�ת צ� נ�פ� נ�פ� ,  ומ� בו�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� מ&א&ל�יו.  מ�נ�ג&ן ו�
: ד'כ�ת'יב ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�ד�ּכַהֶׁש ה
י�ּכַהֶׁש הג,טו) ב (מ�ל�כ'ים ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�מ�נ�ג&ן",  כ�נ�ג&ן  "ו�

כ�אן,  כ�תוב ב�מ�נ�ג&ן" א&ין "כ�נ�ג&ן
ּכַהֶׁש ה�מ�נ�ג&ן",  "כ�נ�ג&ן א�ל�א

ר נו� כ' ן ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� נ�ג& יו.  מ� ל� א& מ&

ּכַהֶׁש ה י��������8 :ּה ר�ב'י מ�ק�הֶלֲעַּי&ם מ� מ& ע� ן ד�ר�ב'י ט�  נ�ת�
נ�ּכַהֶׁש ה"?  ּכַהֶׁש ה�א�ש�מ�ר�ת "ר�אש יכו� ת' ּכַהֶׁש ה�

ר חונ�א:  ר�ב'י אמ�
��������8 :ּה פ� ית,  ו�ר�אש���������8 :ּה ש�ל�ּׁש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה סו� יש' ל' ּׁש� ל� ש�

ן ת ּכַהֶׁש ה& כו� ו� ת� ּכַהֶׁש ה.  א�ת מ� ל� י� ל� ּכַהֶׁש ה�
ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�

ּכַהֶׁש ה י�אות? מ� ת"?  כ�ת'יב ו� נו� יכו� "ת'
נ�ּכַהֶׁש ה". ל�א, יכו�  "ת'

א ת� י� מ� ד� <נספרת>מ'ת�ח�ש�ב�א,  ל�א ק�

דון ד�ע�ד ּכַהֶׁש האדם> <ּכַהֶׁש הבריות, בניע&ר'ין.  ב'ר�י�ת�א כ�

פ'ס�ק�א. 
ים מ' כ� ח+ ח+צו�ת".  או�מ�ר'ים: ע�ד "ו�

א ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם י�ס� ח� יו�
ים.  ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה מ' כ� ח+ כ�

א ר�ב'י א:  מ�פ�ק&ד י�ס� הֶלֲעַּי� ר� ב� ח� ל�
ן יתון א' ע& א,  מ'ת�ע+ס�ק�א ב� ת� י� ר� או� ב�

תון ם ש�מ�ע ק�ר�י'י א� ד& ין.  ח+צו�ת קו� ק' ס� ע� ת� ומ'
י��������8 :ּה ת& ל� ים;  ש�ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה אמ�ר�ּכַהֶׁש ה מ' מ' כ� ח+ כ�
י��������8 :ּה ת& ל� ר אמ�ר�ּכַהֶׁש ה מ' מ& או� ר ד�ב�ר'ים ש� ת אח� מ� ו�י�צ'יב.  א?

נ&י:  ת�
א ר& קו� ית ש�מ�ע א�ת ּכַהֶׁש ה� ב& ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת,  ב�

,  י�ד&י ב�ּׁש�ח�ר, י�צ�א תו� ב� חו�
א ב�ע�ר�ב, לא .  י�ד&י י�צ� תו� ב� חו�

ּכַהֶׁש ה א ב&ין מ� ר& קו� ין ומ�ּכַהֶׁש ה ב�ּׁש�ח�ר'ית ּכַהֶׁש ה� ב�ע�ר�ב'ית?  ּכַהֶׁש ה�קו�ר&א ב&
יו�ס&ׁשַאָה ף:  ר�ב ב�ש&ם חונ�א ר�ב'י
ּכַהֶׁש ה רו:  ט�ע�ם מ� אמ�

יתו� ש�מ�ע ל'ק�רו�ת צ�ר'יך "אד�ם ב& ב"?  ב� ר� ע� ב�
ין.  א�ת ל�ּכַהֶׁש ה�ב�ר'יח� ב'ש�ב'יל יק' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' מ� ּכַהֶׁש ה�
י��������8 :ּה ת& ל�  אמ�ר�ּכַהֶׁש ה, מ'



ר ש�א&ין מ& יב. [ א?מ�ת אח�ר ד�ב�ר'ים או� י�צ' ]5ו�
י��������8 :ּה ת& ל� ר ש�מוא&ל ד�ר�ב'י מ' י ב� נ' מ� ּכַהֶׁש ה נ�ח� ר�  כ&ן. אמ�

ל ר�ב'י מוא& י, כ�ד ב�ר ש� נ' מ� ית ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה נ�ח� ל�ע'בור�ּכַהֶׁש ה,  נ�ח&
ּכַהֶׁש ה ו� י מ'ק�ב�ל ּכַהֶׁש ה+ ב& <מתארח>ג�רו�ס�ּכַהֶׁש ה,  י�ע+ק�ב ר�ב'י ג�

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ א ר�ב'י ו� יר� ע& ינ&י מ'ט�מ�ר ז� ּכַהֶׁש ה�ס�ל'ים> בין <מתחבאקGפ�הֶלֲעַּי�א,  ב&

נ&��������8 :ּה ע� מ� ש� אותו> <לשמועש�מ�ע.  ק�ר&י ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה&יך מ�

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ ז�ר ק�ר&י ו� ח� ו�ק�ר&י,  ו�
ּכַהֶׁש ה ע�ד ו� ּכַהֶׁש ה+ ע ד� ק� נ&י��������8 :ּה ש� ש'נ�ת&י��������8 :ּה.  גו� מ'

ּכַהֶׁש ה י��������8 :ּה?  ומ� מ& ע� ט�
א ר�ב'י מוי ת�ח�ל'יפ�א ו�ר�ב'י אח� ל ר�ב'י ב�ש&ם ח� מוא& ן:  ב�ר ש� מ� נ�ח�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' או,  ו�אל  "ר'ג�זוד,ּכַהֶׁש ה) (ת� ט� ח? ת�
רו מ� ס�ל�ּכַהֶׁש ה."  מ'ש�כ�ב�כ�ם, ו�ד�מו ע�ל ב'ל�ב�ב�כ�ם א'

י��������8 :ּה ת& ל� פ�ל'יג�א,  ל&ו'י ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ד�ר�ב'י מ'
ע� ד�ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ים ק�ר&י ל& ר' מו� ז� ב�ת�ר���������8 :ּה,  מ'
א ּכַהֶׁש ה� ת�נ&י:  ו�
ין ר ד�ב�ר'ים או�מ&ר א& ת אח� מ� ו�י�צ'יב!  א?

ת ל���������8 :ּה פ�ת�ר מ� א? אותּכַהֶׁש ה> <מפרשש�ל�ש�ח+ר'ית,  ו�י�צ'יב ב�

א ר�ב'י ד�מ�ר יר� ע& י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר א�ב�א ר�ב'י ב�ש&ם ז�
לש ת ש� פו� כ& לפעולּכַהֶׁש ה> פעולּכַהֶׁש ה <ּכַהֶׁש הצמדתּכַהֶׁש ה&ן:  ת�

ּכַהֶׁש ה.  ת&כ�ׁשַאָה ף יט� ח' ּכַהֶׁש ה, ש� יכ� מ' ס� ל'
ת ת&כ�ׁשַאָה ף יל� ט' נ� י�ד�י'ם, ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ל'
ל'ג�אGל�ּכַהֶׁש ה, ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  ת&כ�ׁשַאָה ף
יכ�ּכַהֶׁש ה ת&כ�ׁשַאָה ף מ' ס� ש�ח'יט�ּכַהֶׁש ה:  ל'
 "ו�ס�מ�ך", "ו�ש�ח�ט", א,ד-ּכַהֶׁש ה) (ו�הֶלֲעַּי'ק�ר�א
ת ת&כ�ׁשַאָה ף יל� ט' נ� ּכַהֶׁש ה:  ל' כ� ר� ם, ב� י' י�ד�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ש י�ד&כ�ם  "������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�אוקלד,ב) (ת� ד� ת וב�ר�כו ק� יי."  א�
ל'ג�אGל�ּכַהֶׁש ה, ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה:  ת&כ�ׁשַאָה ף

ים ל' ּכַהֶׁש ה' יו (ת� ּכַהֶׁש ה� פ'י",  א'מ�ר&י ל�ר�צו�ן יט,טו) "י'
ּכַהֶׁש ה ב�ת�ר&י��������8 :ּה?  כ�ת'יב מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' צ�ר�ּכַהֶׁש ה".  ב�יו�ם יי  "י�ע�נ�ךכ,ב) (ת�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�

י כ�ל יכ�ּכַהֶׁש ה תו�כ&ׁשַאָה ף ש�ּכַהֶׁש הוא מ' מ' ל�ּׁש�ח'יט�ּכַהֶׁש ה,  ס�
ין תו� נו�ג&ע� פ�סול א& או� ק�ר�ב�ן.  ב�
י ו�כ�ל ת תו�כ&ׁשַאָה ף ש�ּכַהֶׁש הוא מ' יל� ט' נ� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  י�ד�י'ם ל'
ין ג ּכַהֶׁש ה� ןָטָּׂש�ט�ן א& ר& ט� ק� ּכַהֶׁש ה.  ב�או�ת���������8 :ּה מ� ד� עו� ס�
י ו�כ�ל ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  ג�אGל�ּכַהֶׁש ה תו�כ&ׁשַאָה ף ש�ּכַהֶׁש הוא מ'
ין ג ּכַהֶׁש ה� ןָטָּׂש�ט�ן א& ר& ט� ק� תו� מ� או� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם.  ב�

ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�
נ�ּכַהֶׁש ה ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  ג�אGל�ּכַהֶׁש ה ת�כ�פ&ית א+

ית ד& צ� ת� א' י�א ו� ר& ג� אנ� א ב� ל� ב� ס לּכַהֶׁש הוביל חמורי עם <גויסתיל�פ�ל�ט'ין!  ּכַהֶׁש ה+ד�ס מו� ד� לארמון> ּכַהֶׁש ה+

רו י��������8 :ּה:  אמ� ל&
יא!  ר�ב'י, ר�בו <זכות>ּכַהֶׁש ה'

ית נ�ש ב�נ&י א' ין א? ב' ם פ�ר'יט'ין י�ּכַהֶׁש ה+ כו� ח� ין. מ' ט' ל� ארמון> לּכַהֶׁש הכיר כסׁשַאָה ף <נותנים פ�

ר י:  ר�ב'י אמ� אמ'
י כ�ל כ&ׁשַאָה ף ש�א&ינו� מ' ּכַהֶׁש ה תו� ל� Gא ג� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  ל'

ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש הוא ל� מ� דו�



בו� ּכַהֶׁש ה+ או� ך ל� ל� מ� ל� יק ש�ב�א ש� ת' ר� ּכַהֶׁש ה' ש�ל�מ�ל�ך.  פ'ת�חו� ע�ל ו�
א מ�ב�ק&ש,  ּכַהֶׁש הוא מ�ּכַהֶׁש ה ל&יד�ע י�צ�

או� צ� <ּכַהֶׁש התרחק>ש�ּכַהֶׁש ה'פ�ל'יג.  ומ�

יג.  ּכַהֶׁש הוא עו�ד ל' פ� ּכַהֶׁש המלך> <גםּכַהֶׁש ה'

 פ'ס�ק�א
או�מ&ר:  ג�מ�ל'יא&ל "ר�ב�ן

מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד ר".  ע� ח� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
י�א ש'מ�עו�ן,  כ�ר�ב'י ג�מ�ל'יא&ל ד�ר�ב�ן את�
נ&י ת� : ש'מ�עו�ן ר�ב'י ב�ש&ם ד'

ים מ' ע� ש�מ�ע,  א�ת קו�ר&א ש�אד�ם פ�
ת מוד ל'פ�נ&י אח� ת ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר ע� אח� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר,  ע�מוד ל�אח�ר ו�

א צ� מ� נ' א ו� צ& תו� י�ד&י יו� ב� ו�ש�ל�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  ש�ל�הֶלֲעַּיו�ם חו�
א ב�ע�ר�ב'ית.  ש'מ�עו�ן כ�ר�ב'י ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן ּכַהֶׁש ה�
כ&ן?  ב�ּׁש�ח�ר'ית אׁשַאָה ף
א ר�ב'י ד�מ�ר כ�י'י ב���������8 :ּה י�ּכַהֶׁש ה&א או� יר� ע&  ,ז�

נ�א ב אחוי ת� ר� הֶלֲעַּי�א ד� ר ח' א וד�ר�ב א�ש�י�א ב� ב� ר א� נ�ּכַהֶׁש ה ב� של...> ברייתא אחיו <שנּכַהֶׁש ה: ח�

א ר& קו� י�צ�א,  מ'ש�מ�ר, לא אנ�ש&י ע'ם ּכַהֶׁש ה�
ין כ'י ימ' כ' ש� ּכַהֶׁש ה�יו.  מ�

ת כו� ר� ]2א,א [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

נ�יו ש�ב�או מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה,  מ'ב&ית ב� ת� ש� מ' ּכַהֶׁש ה�
רו אמ� :  ו� לו�

ינו "לא ר' ש�מ�ע." א�ת ק�
ר  ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

מוד ע�ל�ּכַהֶׁש ה לא "א'ם ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר,  ע�
ין ב' הֶלֲעַּי� ם ח� ת� ל'ק�רו�ת".  א�

[תלמוד]

א ו�ע+ב�ד ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג ג�מ�ל'יא&ל ו�ר�ב�ן ד� ב� כ�ו�ת&י��������8 :ּה?  עו�
א ּכַהֶׁש ה� א ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג מ&א'יר ר�ב'י ו� ל� י��������8 :ּה!  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�
א ּכַהֶׁש ה� א ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג ע+ק'יב�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ו� ל� י��������8 :ּה!  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�
א ּכַהֶׁש ה� א ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג ש'מ�עו�ן ר�ב'י ו� ל� י��������8 :ּה!  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�

ן ּכַהֶׁש ה� יר ד�ר�ב'י א�ש�כ�ח�נ�ן ו� א' יג מ& ל' ין,  ע�ל פ� נ' ב� מצאנו> <ואיפּכַהֶׁש הר�

א ל� י��������8 :ּה?  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�
נ&י: ת�  ד'
ין כ' ית ס� ת' לונ� <רטיּכַהֶׁש ה, תחבושת>ב�ּׁש�ב�ת.  ל�חו�ל�ּכַהֶׁש ה א+

ן מ� ז� י? ב' ת� ימ� ן ב�י�י'ן ש�ט�ר�פו� א& מ� ש� ש�ב�ת,  מ&ע�ר�ב ו�
ם א+ב�ל ש�ב�ת, אסור.  מ&ע�ר�ב ט�ר�פו� לא א'

נ&י:  ת�
ר ן ר�ב'י אמ� עו� מ� ר:  ב�ן ש' ז� ע� ל� א�



יר ת' יר ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה מ� א' ן,  י�י'ן ל'ט�ר�ׁשַאָה ף מ& מ� ש� ו�
סוך ל� ב�ּׁש�ב�ת.  ל�חו�ל�ּכַהֶׁש ה ו�
נו וכ�ב�ר ש� ק� ּכַהֶׁש ה, וב' ל� כ&ן,  לו� ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ח�
לא יח� ו� נ' ל�נו.  ּכַהֶׁש ה'

נו ר� אמ� :  ו� לו�
ת� מ�ב�ט&ל ר�ב'י, ד�ב�ר�יך ב�ח�הֶלֲעַּי&יך?  א�

ר אמ� ן:  ו� ל�
ים,  מ&ק&ל ש�א+נ'י פ'י ע�ל אׁשַאָה ף ר' ח& א+ ל�

יר מ' ח� י,  ע�ל א+נ'י מ� מ' צ� ח+ב&ר�י.  ע+ל�י פ�ל'יג'ין ד�ּכַהֶׁש ה�אע�

ן ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י א�ש�כ�ח�נ�ן ו� יב� ק' יג ע+ ל' ין,  ע�ל פ� נ' ב� מצאנו> <ואיפּכַהֶׁש הר�

א ל� י��������8 :ּה?  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�
נ&ינ�ן כ�י'י ת� ן: ד' מ�  ת�

נ&י ּכַהֶׁש ה�ּׁש'ז�ר�ּכַהֶׁש ה ּׁש� ת, מ' ל� ג� גGל� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש השדרּכַהֶׁש ה> <עמודמ&ת'ים.  ו�

נ&י ר�ב'יע'ית ּׁש� ם, מ' מ&ת'ים.  ד�
נ&י ו�ר�ב�ע ּׁש� ת, מ' מו� צ� ים.  ע+ ת' מ&
ן א&ב�ר נ&י מ' ּׁש� ת, מ' מ& מ&ת'ים.  ּכַהֶׁש ה�
ן א&ב�ר נ&י מ' ּׁש� י, מ' ח� א+נ�ש'ים.  ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י יב� ק' א ע+ מ& ט� ים מ� מ' כ� ח+ ין.  ו� ר' ּכַהֶׁש ה+ ט� מ�

נ&י:  ת�
יאו מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ב' ּכַהֶׁש ה& ת מ�ל&אּכַהֶׁש ה קGפ�ּכַהֶׁש ה ש� מו� צ� ט�ב'י,  מ'כ�פ�ר ע+

יחוּכַהֶׁש ה� נ' ּכַהֶׁש ה' ת ב�א+ו'יר ו� נ�ס� כ� ב�לו�ד.  ּכַהֶׁש ה�
נ�ס כ� נ' א ת&יו�ד�רו�ס ו� פ& רו� סו ּכַהֶׁש ה� נ� כ� נ' .  ּכַהֶׁש ה�רו�פ�א'ים כ�ל ו� מו� ע'
ר ס אמ� רו� ד� יו� ּכַהֶׁש ה�רו�פ&א:  ת&
ין ת ש'ז�ר�ּכַהֶׁש ה כ�אן א& מ& ת א�ח�ד, ו�לא מ' ל� ג� ת גGל� מ& א�ח�ד.  מ'

רו:  אמ�
יל א' ין כ�אן ו�י&ש ּכַהֶׁש הו� ר' ּכַהֶׁש ה+ ט� י&ש מ� אן ו� ין,  כ� א' מ� ט� מ�
ד מ� י�ן. [ ע�ל נ�ע+ נ� מ' ]6ּכַהֶׁש ה�

ילו ח' ת� ר.  מ&ר�ב'י ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה& ט' ּכַהֶׁש ה, ו� יב� ק' ע+
רו :  אמ� לו�

יל א' ית� ּכַהֶׁש הו� י' ּכַהֶׁש ה� א ו� מ& ט� ר.  מ� ּכַהֶׁש הו� , ט� ת� ר� ּכַהֶׁש ה� ט' ו�

ן ּכַהֶׁש ה� ן ד�ר�ב'י א�ש�כ�ח�נ�ן ו� עו� מ� יג ש' ל' ין,  ע�ל פ� נ' ב� ר�
א ל� י��������8 :ּה?  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�
נ&ינ�ן כ�י'י ת� ן:  ד' מ� ת�
ן ר�ב'י עו� מ� או�מ&ר:  ש'
ין כ�ל ח' פ� ס� ין, חוץ ּכַהֶׁש ה� ר' ת� Gי מ יח& פ' ס� כ�רוב,  מ'

א ש�א&ין צ& הֶלֲעַּיו� ת ב�ּכַהֶׁש ה�ן כ� קו� י�ר� ּכַהֶׁש ה.  ב� ד� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�
ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�

ין כ�ל ח' פ� ס� ין.  ּכַהֶׁש ה� סור' א+
ן ר�ב'י עו� מ� י ב�ן ש' ח� ר יו� ב� א,  ע+ ת� ט� מ' ש� ב'

א מ� י מ�ל�ק&ט ח�ד ח+ יח& פ' ש�ב'יע'ית,  ס�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ית ל& ין אסור? ו�ל�או ו� יח' פ' נון?  ס� א'
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�



לא מ�ת'יר?  ש�א�ת� ּכַהֶׁש הוא א�ת� ו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ין א& ין ח+ב&ר�י ו� לוק' ע�ל�י?  ח+

י:  וק�ר�א לו� ע+
ר  "ופ�ר&ץי,ח) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ד& נ�ח�ש",  י'ּׁש�כ�נו ג�
ן כ& ל&י��������8 :ּה.  ּכַהֶׁש ה+ו�ת ו�

א ר�ב�נ'ין, ו�ע+ב�ד ע�ל פ�ל'יג ג�מ�ל'יא&ל ו�ר�ב�ן ד� ב� כ�ו�ת&י��������8 :ּה?  עו�
יא ש�נ�י�א נון.  ּכַהֶׁש ה�כ�א, ש�ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה' ש' ל�

ּכַהֶׁש ה ת� ע� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר!  ע�מוד מ'ּׁש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה אׁשַאָה ף מ&
ית א' מ&ימ�ר:  ד�ב�ע&י ו�
ן מ� ין ּכַהֶׁש ה�יו ת� ל' כו�  ח+כ�מ'ים, ד'ב�ר&י ל�ק�הֶלֲעַּי&ם י�
ר , כ�ב�רּכַהֶׁש ה�כ�א ב�ר�ם ב� ת,  ע� צו� ח+
לא ין ּכַהֶׁש ה�יו ו� ל' כו� ח+כ�מ'ים.  ד'ב�ר&י ל�ק�הֶלֲעַּי&ם י�
ר ן:  אמ� לו�

דון ב� י.  עו�ב�ד�א ע� ת' ו� כמוני> מעשּכַהֶׁש ה <תעשוכ�

ת כו� ר� ]3א,א [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

אמ�רו,  ב'ל�ב�ד זו� לא
ים ש�אמ�רו כ�ל א�ל�א מ' כ� ד ח+ ת",  "ע� צו� ח+

ן ת� ו� צ� מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד מ' ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר. ע�
ר ט& ק� ים ּכַהֶׁש ה� ב' ל� ו�א&ב�ר'ים,  ח+
ן ת� ו� צ� מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד מ' ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר.  ע�

[תלמוד]

נ�ן נ&ינ�ן א+ פ�ס�ח'ים",  "א+כ'יל�ת ת�
ית ים".  "א+כ'יל�ת ת�נ&י ד�ל�א א' ח' ס� פ�
ן ת ד'ת�נ�א מ� יל� כ' ין א+ נ' ב� ים, ר� ח' ס� ; פ�

ן ת ת�נ�א ד�ל�א ומ� יל� כ' ר.  פ�ס�ח'ים, ר�ב'י א+ ז� יע� ל' א?
ּכַהֶׁש ה י��������8 :ּה ומ� מ& ע� א?ל'יע�ז�ר?  ד�ר�ב'י ט�

ר מ� כ�אן:  נ�א?
 "ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה", יב,ח) (ש�מו�ת

ר מ� נ�א? ן:  ו� ל� ּכַהֶׁש ה� ל�
ּכַהֶׁש ה". יב,יב) (ש�מו�ת ל� י�  "ל�
ּכַהֶׁש ה ח+צו�ת,  ל�ּכַהֶׁש ה�ל�ן, ע�ד ש�נ�א?מ�ר ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה מ�
אן אׁשַאָה ף ח+צו�ת.  ע�ד כ�

ר חונ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ�
ת כ�ן ל&ית יל� כ' לו פ�ס�ח'ים א+ פ' נ&ינ�ן א+ ת� ין, ד' נ' ב� ר� : כ�

ר "ּכַהֶׁש ה�פ�ס�ח ת אח� צו� א ח+ מ& ט� ם".  א�ת מ� י' ד� הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�

ת כו� ר� ]4א,א [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�



ים כ�ל ל' כ� נ�א? ד,  ל�יו�ם ּכַהֶׁש ה� ח� א�
ן ת� ו� צ� מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד מ' ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר.  ע�

ם רו כ&ן, ל�מ�ּכַהֶׁש ה א' ח+צו�ת"?  "ע�ד ח+כ�מ'ים אמ�
ת ל�ּכַהֶׁש ה�ר�ח'יק כ�ד&י ן ּכַהֶׁש ה�אד�ם א� ּכַהֶׁש ה�ע+ב&יר�ּכַהֶׁש ה. מ'

[תלמוד]

ין "כ�ל ל' כ� נ�א? ד",  ל�יו�ם ּכַהֶׁש ה� ח� א�
ק[ד�ש'ים.  ק�ד�ש&י כ�גו�ן
ם רו כ&ן, ל�מ�ּכַהֶׁש ה א' ח+צו�ת"?  "ע�ד ח+כ�מ'ים אמ�

ת ל�ּכַהֶׁש ה�ר�ח'יק א�ל�א ן ּכַהֶׁש ה�אד�ם א� ּכַהֶׁש ה�ע+ב&יר�ּכַהֶׁש ה. מ'
ם ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר",  ע�מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה "ע�ד או�מ&ר ּכַהֶׁש הוא א�ת� א'

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר,  ע�מוד ע�ל�ּכַהֶׁש ה ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ס�בור ו�
א צ� מ� ב.  או�כ&ל נ' הֶלֲעַּי& ח� ת� ומ'
ך תו� ח+צו�ת",  "ע�ד לו� או�מ&ר ש�א�ת� מ'
לו פ' כ&ל ּכַהֶׁש הוא א+ ר או� ינו� אח� ת, א& צו� ב.  ח+ הֶלֲעַּי& ח� ת� מ'

ת כו� ר� א,ב]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

י ת� מ� א& ין מ& ר' ב�ּׁש�ח�ר'ין?  ש�מ�ע א�ת קו�
ין מ'ּׁש�הֶלֲעַּי�כ'יר ן;  ת�כ&ל�ת ב& ב� ל� ל�

ז�ר ר�ב'י יע� ל' ר:  א? מ& או�
ין ל�כ�ר�ת�ן,  ת�כ&ל�ת ב&
נ&ץ ע'ם ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה� מ� ח� ּכַהֶׁש ה�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� ר:  י� מ& או�
לש ע�ד ש�עו�ת,  ש�

ין ב�נ&י ד�ר�ך ש�כ&ן כ' ל� לו�ש ל�ע+מ�ד מ� ש� ש�עו�ת.  ב�
א ר& קו� ך מ'כ�ן ּכַהֶׁש ה� ל� א� יד,  לא ו� ס' פ� ּכַהֶׁש ה'
ּכַהֶׁש ה. קו�ר&א ש�ּכַהֶׁש הוא כ�אד�ם ר� תו� ב�

[תלמוד]

י נ' ּכַהֶׁש ה כ& נ&ית� ת� : מ�
ין ש�ב���������8 :ּה.  ל�ל�ב�ן ש�ב���������8 :ּה ת�כ�ל�ת ב&

ּכַהֶׁש ה ן ומ� מו� ע� ? ד�ר�ב�נ'ין ט�
ר ב� ד� מ' ן  "ור�א'ית�םטו,לט) (ב� ", מ' תו� מוך א� ס� .  ּכַהֶׁש ה� לו�
ּכַהֶׁש ה י��������8 :ּה ומ� מ& ע� א?ל'יע�ז�ר?  ד�ר�ב'י ט�

ם ית� א' ", כ�ד&י "ור� ין נ'כ�ר ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א א�תו� ין.  ב& בוע' צ� ּכַהֶׁש ה�
נ&י מ&א'יר:  ר�ב'י ב�ש&ם ת�

ם ית� א' ין "ור� ��������8 :ּה" א& ת� ם כ�אן, א�ל�א כ�ת'יב או� ית� א' ".  "ור� א�תו�
ת ּכַהֶׁש ה�מ�ק�הֶלֲעַּי&ם ש�כ�ל מ�ג'יד ו� צ� צ'יצ'ית,  מ'
נ&י מ�ק�ב&ל כ�א'לו ינ�ּכַהֶׁש ה;  פ� כ' ש�
ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה�ת�כ�ל�ת מ�ג'יד מ� ל�הֶלֲעַּי�ם,  דו�



הֶלֲעַּי�ם ּכַהֶׁש ה� ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב'ים,  דו�מ�ּכַהֶׁש ה ו�
ין ו�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב'ים מ' ,  דו� ל�ר�ק'יע�

ּכַהֶׁש ה ו�ר�ק'יע� מ� ל�כ'ס&א,  דו�
א ס& כ' ּכַהֶׁש ה� : ד'כ�ת'יבל�ס�פ'יר,  דו�מ�ּכַהֶׁש ה ו�

נ&ּכַהֶׁש ה,   "ו�א�ר�א�ּכַהֶׁש הי,א) (י�ח�ז�ק&אל ּכַהֶׁש ה' ו�
אש ע�ל א+ש�ר ּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע� א�ל ּכַהֶׁש ה�כ�רGב'ים,  ר�

ן ב� א� כ'ס&א".  ד�מות כ�מ�ר�א&ּכַהֶׁש ה ס�פ'יר כ�

ים ר' ח& או�מ�ר'ים:  א+
ם ית� א' ",  "ור� א�תו�

רו� ר�חו�ק אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ב& ח+ ת אר�ב�ע מ& מו� .  א� ומ�כ'ירו�
ים.  כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א ח'ס�ד�א ר�ב ר' ח& א+ ד�
ּכַהֶׁש ה ין?  א+נ�ן מ� מ' י� דנים> אנו <במּכַהֶׁש הק�

ם לו א' פ' יל, א+ ג' ר� ּכַהֶׁש ה,  ר�חו�ק ב� מ� אותו> <מכיר !ל&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש הוא ח�כ'יםכ�

ם א' ר�ג'יל,  ב�ש�א&ינו� ו�
לו פ' א ק�רו�ב א+ י��������8 :ּה, ל� ב& ג�  !ל&י��������8 :ּה ח�כ'ים ל�
נ�ן כ'י א�ל�א ין, א+ מ' י� ילק� ג' ר� ינו�  ב� א& ש� יל,  ו� ג' ר�

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� י ל&י��������8 :ּה ד�אז&יל כ� את& י�א, ו� נ� ס� אכ� לעתים> לארץ, ובא <לחוץ .ל�ק'צ'ין ל�

ית נ&י ת�נ�י א' : ת�
ין ר ל�כ�ל�ב, ב&ין ז�א&ב ב& מו� ל�ע�רו�ד.  ח+

ית א' נ&י ת�נ�י ו� : ת�
רו� ר�חו�ק אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ב& ח+ ת אר�ב�ע מ& מו� .  א� ומ�כ'ירו�
ן ב ב&ין ד�מ�ר מ� א& ב ז� ל� כ� ין ל� ל�ע�רו�ד,  ח+מו�ר ב&

ן מ� ל�כ�ר�ת�ן.  ת�כ�ל�ת ב&ין ד�מ�ר כ�
ן ת אר�ב�ע מ&ח+ב&רו� ר�חו�ק אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ד�מ�ר ומ� מו� ,  א� ירו� כ' ומ�
ן מ� ל�ל�ב�ן.  ת�כ�ל�ת ב&ין ד�מ�ר כ�
רו:  א+ב�ל אמ�

��������8 :ּה ת� ו� צ� נ&ץ ע'ם מ' ּכַהֶׁש ה. [ ּכַהֶׁש ה� מ� ח� ]7ּכַהֶׁש ה�
א ג�אGל�ּכַהֶׁש ה ש�הֶלֲעַּי'ס�מ�ך כ�ד&י צ� מ� נ' ּכַהֶׁש ה, ו� ל� פ' ת� ב�הֶלֲעַּיו�ם.  מ'ת�פ�ל&ל ל�

ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�
נ�ּכַהֶׁש ה א+ ית ו� ר& ט�ע�מ�א,  אמ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ב,ּכַהֶׁש ה) (ת� ש�מ�ש".  ע'ם  "י'יר�אוךע�
ר עGק�ב�א:  מ�ר אמ�

ין יק' ת' ו� יו ּכַהֶׁש ה� ין מ�ש�כ'ימ'ין ּכַהֶׁש ה� ר' קו� או�ת���������8 :ּה,  ו�
ן ל���������8 :ּה ש�הֶלֲעַּי'ס�מ�כו כ�ד&י ת� ל� פ' ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה�נ&ץ ע'ם ת� מ� ח� ּכַהֶׁש ה�

נ&י : ת�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� יוד�

י מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ית' י' ּכַהֶׁש ה� ך,  מ�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ש� ר� ד� ב�
י ר& י ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה ב�ן א�ל�ע�ז�ר ר�ב'י אח+ ר& אח+ ע+ק'יב�ּכַהֶׁש ה.  ר�ב'י ו�
יו ּכַהֶׁש ה� ין ו� סוק' ּכַהֶׁש ה ע+ יע� ג' ּכַהֶׁש ה' ת, ו� וו� צ� מ' ש�מ�ע.  ק'ר�י�ת עו�נ�ת ב�

י ית' י' ּכַהֶׁש ה� שו ס�בור, ש�מ�א ו� י�א+ ת� ש�מ�ע,  מ'ק'ר�י�ת נ'
י ית' ר' ק� ו�ש�נ'ית'י.  ו�

ר אח� ילו כ�ך ו� ח' ת� ּכַהֶׁש ה&ם,  ּכַהֶׁש ה'
ּכַהֶׁש ה וכ�ב�ר ת� י� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� מ� ח� י ע�ל ּכַהֶׁש ה� אש& ים.  ר� ר' ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�



ּכַהֶׁש ה".  ּכַהֶׁש ה�נ&ץ "ע�ד מ� ח� ּכַהֶׁש ה�
נ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ז�ב�ד'י ב�ר י�ע+ק�ב ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ז�כ�ר�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י יו�
ּכַהֶׁש ה ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י מ� ח� ת ּכַהֶׁש ה� פ� ט� פ� ט� ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה�ר'ים.  ר�אש&י ע�ל מ�

או�מ&ר:  י�ּכַהֶׁש הו�שGע� "ר�ב'י
לש ע�ד ש�עו�ת."  ש�

נונ�א א'ד&י, ר�ב ר�ב'י מ� ר א�ד�א ו�ר�ב ּכַהֶׁש ה� א ב� ב:  ב�ש&ם אח� ר�
ע� כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה Gש ּכַהֶׁש הו� .  י� ב�שו�כ&ח�

ר:  חונ�א ר�ב'י אמ�
ן י' ר� ין,  ת� ר' מו� א+

ר ח�ד ".  אמ� "ב�שו�כ&ח�
יב ת' : ח�ב�ר&י��������8 :ּה ל&י��������8 :ּה מ�

י כ' ?  ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה י&ש ו� ב�שו�כ&ח�
רו ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה, ו�ל�מ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא כ�ך ?  אמ� ב�שו�כ&ח�

ז אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ר& ז� ��������8 :ּה.  ל'ק�רו�ת���������8 :ּה ב�ע�צ�מו� מ� נ�ת� עו� ב�

ן מ� נ&ינ�ן ת� : ת�
ין יק' ס' פ� ין ש�מ�ע, ו�א&ין ל�ק'ר�י�ת "מ� יק' ס' פ� ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  מ�

ר א:  ר�ב'י אמ� אח�
ינ���������8 :ּה תו�ר�ּכַהֶׁש ה, ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ד�ב�ר ש�מ�ע ק'ר�י�ת ר א& ב� ּכַהֶׁש ה.  ד� ר� תו�
ר ב�א:  ר�ב'י אמ�
נ���������8 :ּה ש�מ�ע ק'ר�י�ת מ� ּכַהֶׁש ה ז� ל� פ' , ת� בוע� נ���������8 :ּה א&ין ק� מ� .  ז� ק�בוע�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ינ���������8 :ּה ש�מ�ע ק'ר�י�ת ּכַהֶׁש ה צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה א& ל� פ' נ�ּכַהֶׁש ה, ת� ו� כ�ו�נ�ּכַהֶׁש ה.  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה כ�
ר נ&י:  ר�ב'י אמ� מ�

��������8 :ּה י&ית� ּׁש� ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י קGמ&י ק� ס& לפני> אותּכַהֶׁש ה <ּכַהֶׁש הקשיתייו�

לו פ' א+ ינ���������8 :ּה ש�מ�ע ק'ר�י�ת ת&ימ�ר ו� כ�ו�נ�ּכַהֶׁש ה,  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה א&
ים פ�סוק'ים ש�לש�ּכַהֶׁש ה נ' אשו� ר' כ�ו�נ�ּכַהֶׁש ה.  צ�ר'יכ'ין ּכַהֶׁש ה�

ן נון גו� מ' א' ד, ּכַהֶׁש הוא ד� ח� יב� ן צ' ו& כ� <קצת>, מ�

נ�ן ר�ב'י ח� ן ר�ב'י ב�ש&ם יו� עו� מ� י:  ב�ן ש' ח� יו�
אנו כ�גו�ן ין אנו, ש� סוק' ּכַהֶׁש ה,  ב�ת�ל�מוד ע+ ר� תו�

לו פ' ין.  אנו ש�מ�ע, א&ין ל�ק'ר�י�ת א+ יק' ס' פ� מ�
נ�ן ר�ב'י ח� ��������8 :ּה יו� ר� , ג�ר�מ&י��������8 :ּה ע�ל אמ�

אנו כ�גו�ן ין אנו, ש� סוק' ּכַהֶׁש ה,  ב�ת�ל�מוד ע+ ר� תו�
לו פ' ין.  אנו ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה א+ יק' ס' פ� מ�

י��������8 :ּה ד&ן ת& ע� ד� י��������8 :ּה:  ו�ד&ן כ� ת& ע� ד� כ�
נ�ן ר�ב'י ח� י��������8 :ּה יו� ת& ע� ד� נ�ן:  ר�ב'י , ד�אמ�רכ� ח� יו�

אי ו� ל� ם!  כ�ל מ'ת�פ�ל�ל'ין ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�
ין א& ּכַהֶׁש ה? ש� מ� מ�פ�ס�ד�ת.  ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ל�

ן ר�ב'י עו� מ� י ב�ן ש' ח� , כ�ד�ע�ת&י��������8 :ּה יו�
ן ד�ר�ב'י עו� מ� י ב�ן ש' ח� ר:  יו� אמ�
לו ינ�א א' ו& א ע�ל ק�א&ים ּכַהֶׁש ה� ד�ס'ינ�י,  טור�

ת ב�ש�ע�ת�ּכַהֶׁש ה יב� ּכַהֶׁש ה' י� ת� א' א ד� ת� י� ר� ל,  או� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' ל�
ינ�א ו& ע ּכַהֶׁש ה� ב� ת� נ�א קGמ&י מ' מ� ח+  ר�



ין,  ת�ר�י'ן נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א ל�ב�ר ד�י'ת�ב�ר&י מ' פ&
י ח�ד ו& יּכַהֶׁש ה? ב�או�ר�י�ת�א,  ל�ע&י ד'

ד ח� י��������8 :ּה ע�ב&ד ד'יּכַהֶׁש ה?ו&י ו� צ�ר�כו�י.  כ�ל ב&
ר ז� ר:  ח+ מ� ו�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא,  ח�ד א'ן ומ�
א ל&ית מ� ל� י��������8 :ּה ק�א&ים י�כ&יל ע� י�א מ'ן ב& ר� טו� ל� <ּכַהֶׁש הלשנּכַהֶׁש ה> ד'יל&י��������8 :ּה ד&

לו ן א' וו� ת ע�לת�ר�י'ן,  ּכַהֶׁש ה+ ּכַהֶׁש ה! כ�מ�ּכַהֶׁש ה אח� מ� כ�  ו�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י קGמ&י יו� מ� ר� י'
י�א נ�ן ד�ר�ב'י את� ח� ינ�א כ�ר�ב'י יו� נ' ע+ק�ב�י�ּכַהֶׁש ה,  ב�ן ח+

נ&י:  ת� ד'
י ב& ת� ת,  ת�פ'ל'ין ס�פ�ר'ים כו� זוזו� ומ�

ין יק' ס' פ� ש�מ�ע,  ל�ק'ר�י�ת מ�
ין א& ין ו� יק' ס' פ� ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  מ�
ינ�א ר�ב'י נ' י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ח+ ב� ק� או�מ&ר:  ע+

ש�מ�ע,  ל�ק'ר�י�ת ש�מ�פ�ס'יק'ין כ�ּׁש&ם
ין כ�ך יק' ס' פ� ין,  מ� ל' פ' ת� ל� ּכַהֶׁש ה, ו� ל� פ' ת� ל�

יּכַהֶׁש ה� כ�ל ו�ל'ש�אר ת� וו� צ� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  מ'
לא ן ר�ב'י מו�ד�ּכַהֶׁש ה ו� עו� מ� י,  ב�ן ש' ח� יו�

ין יק' ס' פ� מ� לול�ב?  ו�ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת סGכ�ּכַהֶׁש ה ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ש�
ית ל& י,  ב�ן ש'מ�עו�ן ל�ר�ב'י ל&י��������8 :ּה ו� ח� יו�

נ�ת ע�ל "ּכַהֶׁש ה�ל�מ&ד ד ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת, ו�לא מ� מ& ל� ת"?  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ּכַהֶׁש ה� ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו� ל�
נ'ב�ר�א.  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא לו� ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת, נו�ח� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ש�ּכַהֶׁש ה�ל�מ&ד

ר אמ� נ�ן:  ר�ב'י ו� ח� יו�
ד מ& ל� ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת,  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ּכַהֶׁש ה�

ח� כ�ּכַהֶׁש ה א'לו לו� נו� פ� פ�נ�יו,  ע�ל ש'ל�י�תו� נ�ּכַהֶׁש ה�
לא ל�עו�ל�ם!  י�צ�א ו�

א מ� ע� י,  ב�ן ש'מ�עו�ן ד�ר�ב'י ט� ח� יו�
ּכַהֶׁש ה ז�ּכַהֶׁש ה ש'נון ז� ש'נון,  ו�

ין א& ין ו� ל' ט� ב� נון מ� נון.  מ'פ�נ&י ש' ש'
א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן:  ו� ת�

א ר& קו� ך מ'כ�אן ּכַהֶׁש ה� יל� א& ּכַהֶׁש ה'פ�ס'יד,  לא ו�
ּכַהֶׁש ה.  קו�ר&א ש�ּכַהֶׁש הוא כ�אד�ם ר� תו� ב�

א ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� יב� ב' ��������8 :ּה, ח+ נ�ת� עו� יא ב� ּכַהֶׁש ה.  מ'ד'ב�ר&י יו�ת&ר ּכַהֶׁש ה' ר� תו�
ר ן:  ר�ב'י אמ� יוד�
ן ר�ב'י עו� מ� י,  ב�ן ש' ח� יו�
יד ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה י�ד&י ע�ל ד' ּכַהֶׁש ה,  ב�ד'ב�ר&י ח� ר� <שנון>תו�

ינ���������8 :ּה ל�פ'יכ�ך יו ח+ב'יב�ּכַהֶׁש ה א& ל� ּכַהֶׁש ה.  מ'ד'ב�ר&י יו�ת&ר ע� ר� תו�
ר א ר�ב'י אמ� ב� י:  א� ר' מ�

נ&ינ�ן ל�א ּכַהֶׁש ה",  קו�ר&א ש�ּכַהֶׁש הוא "כ�אד�ם א�ל�א ת� ר� תו� ב�
א נ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ש� מ' ��������8 :ּה, כ� נ�ת� עו� ּכַהֶׁש ה'יא.  ב�
ן ר�ב'י עו� מ� י ב�ן ש' ח� , כ�ד�ע�ת&י��������8 :ּה יו�

ן ד�ר�ב'י עו� מ� י ב�ן ש' ח� ר:  יו� אמ�
ק ס& עו� ינ���������8 :ּה ב�מ'ק�ר�א, מ'ד�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� א& ּכַהֶׁש ה.  ו� ד� מ'
ין נ' ב� ר� כ�מ'ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  מ'ק�ר�א ע�ב�ד'י ו�



ת כו� ר� ] 1א,ג [ב�
ּכַהֶׁש ה: נ&ית� ת� מ�

ית או�מ�ר'ים:  ש�מ�י ב&
ו�י'ק�רו,  י�טו ּכַהֶׁש ה�אד�ם כ�ל ב�ע�ר�ב

ר:  וב�ב�ק�ר מ� נ�א? דו, ש� מ� ]8[י�ע�
ב�ב&ית�ך,  ב�ש'ב�ת�ך"ו, ז)  (דברים

ךו ב�ד�ר�ך וב�ל�כ�ת�ך ב� כ� ש� ך".  ב� קומ� וב�
ית או�מ�ר'ים:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב&

ם כ�ל אד� כ�ד�ר�כ�ן, ש�נ�א?מ�ר:  קו�ר'ין ּכַהֶׁש ה�
ך".  "וב�ל�כ�ת�ךו, ז)  (דברים ר� ד� ב�
ם ר כ&ן, ל�מ�ּכַהֶׁש ה א' מ� וב�קומ�ך"?  ב�ש�כ�ב�ךו" נ�א?

שו�כ�ב'ין,  אד�ם ש�ב�נ&י ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה
ין."  אד�ם ש�ב�נ&י וב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ד' מ� עו�

[תלמוד]

א ין ּכַהֶׁש ה'ל&ל ב&ית ּכַהֶׁש ה� מ' הֶלֲעַּי� ק� ין מ� ר& ק�ר�הֶלֲעַּי�א.  ת�
ּכַהֶׁש ה ין מ� מ' הֶלֲעַּי� ק�  ש�מ�י ב&ית מ�

ך"?  וב�ל�כ�ת�ך ב�ב&ית�ך "ב�ש'ב�ת�ך ר� ד� ב�
ת;  ל�עו�ס�ק'ין ב�ב&ית�ך", פ�ר�ט "ב�ש'ב�ת�ך וו� צ� מ' ב�
ים.  ב�ד�ר�ך", פ�ר�ט "וב�ל�כ�ת�ך נ' ת� ח+ ל�

נ&י:  ת�
י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ל�ע�ז�ר ב�ר�ב'י מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ר� ז� י'ש�מ�ע&אל,  ו�ר�ב'י ע+

ים ש�ּכַהֶׁש ה�יו תונ' ם נ� קו� מ� א�ח�ד.  ב�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה,  ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ל�ע�ז�ר ר�ב'י ו� ט� Gמ
קוׁשַאָה ף.  י'ש�מ�ע&אל ו�ר�ב'י ז�

נ�ת ּכַהֶׁש ה'ג'יע�ּכַהֶׁש ה ש�מ�ע.  ק'ר�י�ת עו�
ׁשַאָה ף ק� ז� ּכַהֶׁש ה ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ל�ע�ז�ר ר�ב'י נ' ט� ּכַהֶׁש ה' י'ש�מ�ע&אל.  ר�ב'י ו�
ר י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ל�ע�ז�ר ר�ב'י אמ� ר� ז� אל:  ל�ר�ב'י ע+ ע& מ� ש� י'

ים ר' מ� ּׁשוק:  ל�א�ח�ד או� ב�
נ�ך?"  א�ת מ�ג�ד&ל ל�ך "מ�ּכַהֶׁש ה ק� ז�
ּכַהֶׁש הוא ר:  ו� מ& או�

י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� נ�ג�ד "י' ין."  כ� ית' ח' ש� מ� ז�ק�נ�ם> את <ּכַהֶׁש המגלחיםּכַהֶׁש ה�

י ית' י' ּכַהֶׁש ה� י, ש� נ' י,  א+ ת' פ� ק� ז� ּכַהֶׁש ה, נ' ט� Gמ
ית� י' ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה, ש� ת� א� .  ו� ית� ט& קוׁשַאָה ף, ּכַהֶׁש ה' ז�

ר :  אמ� לו�
ּכַהֶׁש ה ת� ש�מ�י,  ב&ית כ�ד'ב�ר&י נ'ז�ק�פ�ת� א�
י נ' א+ י ו� ר& ב� ד' י, כ� ית' ט& ּכַהֶׁש ה'ל&ל.  ב&ית ּכַהֶׁש ה'
ר:  ד�ב�ר אח&

ין,  י'ר�או ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא יד' מ' ל� ת� ּכַהֶׁש ה�
י�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו י ק�ב�ע ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה ו� ר& ב� ד' ית כ� ש�מ�י.  ב&

ת כו� ר� ] 2א,ג [ב�



ּכַהֶׁש ה: נ&ית� ת� מ�

ר ן:  ר�ב'י אמ� פו� ר� ט�
י נ' י א+ ית' י' ך,  ב�א ּכַהֶׁש ה� ר� ד� ב�

י ית' ט& ּכַהֶׁש ה' ית ל'ק�רו�ת, כ�ד'ב�ר&י ו� ש�מ�י,  ב&
י ת' נ� כ� ס' נ&י ב�ע�צ�מ'י ו� פ� ּכַהֶׁש ה�ל&ס�ט'ין.  מ'

רו :  אמ� לו�
ית� כ�ד�י י' ע�צ�מ�ך,  ע�ל ל�חוב ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה'ל&ל. ב&ית ד'ב�ר&י ע�ל ש�ע�ב�ר�ת�

[תלמוד] 

א הֶלֲעַּי� ר� ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח� ח� יו�
ים ד' תו�ר�ּכַהֶׁש ה,  ל�ד'ב�ר&י סו�פ�ר'ים ד'ב�ר&י דו�

ים יב' ב' ח+ תו�ר�ּכַהֶׁש ה:  כ�ד'ב�ר&י ו�
ים (ש'יר יר' ּׁש' י&ין  "ו�ח'כ&ךז,י) ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�טו�ב".  כ�

ן עו� מ� ר ש' א ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ו� ח� יו�
ים ד' תו�ר�ּכַהֶׁש ה,  ל�ד'ב�ר&י סו�פ�ר'ים ד'ב�ר&י דו�

ים יב' ב' ח+ ר ו� ת& תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  מ'ד'ב�ר&י יו�
ים (ש'יר יר' ּׁש' ים  "כ'יא,ב) ּכַהֶׁש ה� ב' ן".  ד�ד�יך טו� י' הֶלֲעַּי� מ'

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם כ�ּכַהֶׁש ה&ן ב�ר ב�א ר�ב'י פ�ז'י:  ב�ן יוד�
ים ל�ך ת&ד�ע יב' ב' ח+ ּכַהֶׁש ה,  מ'ד'ב�ר&י סו�פ�ר'ים ד'ב�ר&י ש� ר� תו�

ט�ר�פו�ן,  ר�ב'י ש�ּכַהֶׁש ה+ר&י
לו 'ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה',  א�ל�א עו�ב&ר ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ק�ר�א, לא לא א' ב�
ּכַהֶׁש ה'ל&ל,  ב&ית ד'ב�ר&י ע�ל ש�ע�ב�ר י�ד&י ו�ע�ל

ב הֶלֲעַּי� ח� ת� ל נ' ּכַהֶׁש ה, ע� ית� ם:  מ' ש&
ר  "ופ�ר&ץי,ח) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ד& נ�ח�ש".  י'ּׁש�כ�נו ג�

נ&י אל:  ר�ב'י ת� ע& מ� ש� י'
ּכַהֶׁש ה, י&ש ד'ב�ר&י ר� ן תו� ּכַהֶׁש ה� ר,  ב�ּכַהֶׁש ה�ן א'סור, ו�י&ש ב� ת& ּכַהֶׁש ה�

ן י&ש ּכַהֶׁש ה� ן קGל'ין, ו�י&ש ב� ּכַהֶׁש ה� ח[מ�ר'ין.  ב�
ים ד'ב�ר&י א+ב�ל ר' פ� ן.  ח[מ�ר'ין כGל�ן סו� ּכַהֶׁש ה&
נ&ינ�ן ש�ּכַהֶׁש הוא ל�ך ת&ד�ע ת� ן, ד' ן:  כ& מ� ת�

ריא,ג) (סנּכַהֶׁש הדרין מ& או� ין",  "א&ין  "ּכַהֶׁש ה� ל' פ' ת�
טור;  ד'ב�ר&י ע�ל ל�ע+ב�ר ּכַהֶׁש ה, פ� ר� תו�

ת",  "ח�מ&ש פו� ט� טו�
יׁשַאָה ף ס' ּכַהֶׁש הו� סו�פ�ר'ים, ח�הֶלֲעַּי�ב."  ד'ב�ר&י ע�ל ל�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י נ�נ� א�ד�א,  ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ח+
חום ר�ב'י ב�ש&ם נ� א:  ב�ר�ב'י ת� הֶלֲעַּי� ח'

ים מור' ים ד'ב�ר&י ח+ נ' ק& יב:  מ'ד'ב�ר&י ז� ת' כ� ים, ד' יא' ב' נ�
יכ�ּכַהֶׁש ה יפון,  ת�ט'פו  "אלב,ו) (מ' י�ט'
פו לא ג לא ל�א&ל�ּכַהֶׁש ה י�ט' ס� ת."  י' מו� ל' כ�

יב:  ת' וכ�
יכ�ּכַהֶׁש ה ן ל�ך  "א�ט'ׁשַאָה ףב,יא) (מ' י' הֶלֲעַּי� ר".  ל� כ� ּׁש& ל� ו�

יא ּכַהֶׁש ה נ�ב' מ� ן, ל� ק& ז� ין?  ּכַהֶׁש ה&ן ו� מ' דו�



ין ש�נ&י ש�ּׁש'ל&ח� ל�מ�ל�ך ר' ט� נ� לGמ� ּכַהֶׁש הקיסר> <סוכןל'מ�ד'ינ�ּכַהֶׁש ה.  ש�לו� פ�

ד ע�ל ח� כ�ת�ב:  מ&ּכַהֶׁש ה�ן א�
ינו� "א'ם ּכַהֶׁש ה א& א� ר� ם ל�כ�ם מ� ת� י חו� ל' ין ש� יר' ט& נ� ימ� ס& י,  ו� ל' <חתימּכַהֶׁש ה>ש�

ינו אל מ' א+ !"  ת� לו�
ד ו�ע�ל ח� כ�ת�ב:  מ&ּכַהֶׁש ה�ן א�
ינו� פ'י ע�ל "אׁשַאָה ף א& ם ל�כ�ם מ�ר�א�ּכַהֶׁש ה ש� ת� ש�ל'י,  חו�

ינוּכַהֶׁש הו מ' א+ ם ב�לא ּכַהֶׁש ה� ת� ין!"  חו� יר' ט& נ� ימ� ס& ו�
יא כ�ך נ�ב' : כ�ת'יב ב�

ןיג,ב) (ד�ב�ר'ים נ�ת� מו�פ&ת";  או� או�ת א&ל�יך  "ו�
ּכַהֶׁש ה�כ�א:  ב�ר�ם
ליז,יא) (ד�ב�ר'ים ּכַהֶׁש ה פ'י  "ע� ר� תו� ר ּכַהֶׁש ה� ש� רוך".  א+ יו�

ר ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� אתד� צ� הֶלֲעַּי� ּׁש� קו�ל,  ב�ת , מ'
קו�ל,  ב�ת י�צ�את ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד א+ב�ל

ּכַהֶׁש ה כ�ל צ� רו� ,  ע�ל ל�ּכַהֶׁש ה�ח�מ'יר ּכַהֶׁש ה� מו� צ� ע�
ג ּכַהֶׁש ה� נ� ל' י ו� ר& מ� ח� י ש�מ�י ב&ית כ� ר& מ� ח� ּכַהֶׁש ה'ל&ל,  ב&ית וכ�

נ�א?מ�ר:  ז�ּכַהֶׁש ה ע�ל
ך".  ב�ח�ש�ך  "ו�ּכַהֶׁש ה�כ�ס'ילב,יד) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ל& ּכַהֶׁש הו�

לו כ�קGל&י א א& ר� ק� לו, נ' א& ר�ש�ע.  ו�
ד�ד&ן,  וכ�ח�מ�ר&י כ�קGל&י או� א�ל�א

ד�ד&ן. וכ�ח�מ�ר&י כ�קGל&י או�
ר ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� קו�ל,  ב�ת י�צ�את ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא , ע�דד�
את א+ב�ל צ� הֶלֲעַּי� ּׁש� קו�ל,  ב�ת מ'

ּכַהֶׁש ה'ל&ל.  ב&ית כ�ד'ב�ר&י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה ל�עו�ל�ם
ר ו�כ�ל ב& עו� ית ד'ב�ר&י ע�ל ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה'ל&ל, ח�הֶלֲעַּי�ב ב& ית� מ'

נ&י:  ת�
את ו�אמ�ר�ּכַהֶׁש ה:  קו�ל ב�ת י�צ�

לו ים ד'ב�ר&י ו�א&לו א& לּכַהֶׁש ה' ח�הֶלֲעַּי'ים,  א?
ּכַהֶׁש ה'ל&ל.  ב&ית כ�ד'ב�ר&י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה א+ב�ל
ן יכ� קו�ל?  ב�ת י�צ�את א&
י ר�ב'י יב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם אמ�ר ב& ח� יו�

נ�ּכַהֶׁש ה י�ב� קו�ל.  ב�ת י�צ�את ב�

ת כו� ר� א,ד]  [ב�
ּכַהֶׁש ה: נ&ית� ת� מ�

ת ל�פ�נ�יּכַהֶׁש ה� ש�ת�י'ם מ�ב�ר&ך ב�ּׁש�ח�ר אח� .  ו� יּכַהֶׁש ה� ר� אח+ ל�
ם ל�פ�נ�יּכַהֶׁש ה� ש�ת�י'ם מ�ב�ר&ך ב�ע�ר�ב י' ת� ,  וש� ל�אח+ר�יּכַהֶׁש ה�
ת ת אח� אח� ּכַהֶׁש ה, ו� כ� Gר ק�צ�ר�ּכַהֶׁש ה.  א+

ם קו� ינו� ש�אמ�רו מ� יך, א& ר' א+ ּכַהֶׁש ה� י ל� ּׁש� ר;  ר� צ& ק� ל�
ינו� ר, א& צ& ק� י ל� ּׁש� ל�ּכַהֶׁש ה�א+ר'יך.  ר�
ינו� ם, א& ת� ח� י ל� ּׁש� ל�ח�ת�ם;  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ר�

ינו� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ם, א& ת� ח� ל�ח�ת�ם. ר�ּׁש�י ל�

[תלמוד] 



ן ר�ב'י ימו� ל ר�ב'י ב�ש&ם ס' מוא& ן: ב�ר ש� מ� נ�ח�
ש&ם:  ע�ל

ע� Gש ּכַהֶׁש הו� ם בו�  "ו�ּכַהֶׁש ה�ג'ית�א,ח) (י� מ� ּכַהֶׁש ה", [ יו� ל� י� ל� ]9ו�
ם ּכַהֶׁש ה+ג'הֶלֲעַּי�ת ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א הֶלֲעַּיו� ין.  ו�ּכַהֶׁש ה�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ו' <לימוד>ש�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר יו� ין ב� ב' ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ב�ש&ם א�
ש&ם:  ע�ל

ים ל' ּכַהֶׁש ה' עקיט,קסד) (ת� ב� ם  "ש� הֶלֲעַּיו� צ'ד�ק�ך".  מ'ש�פ�ט&י ּכַהֶׁש ה'ל�ל�ת'יך, ע�ל ב�
ן ר�ב'י מ� נ&י:  ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח� מ�
הֶלֲעַּי&ם כ�ל ק� מ� ע ּכַהֶׁש ה� ב� ם "ש� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה'ל�ל�ת'יך",  ב�

הֶלֲעַּי&ם כ�א'לו ם בו� "ו�ּכַהֶׁש ה�ג'ית� ק' מ� ו�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה".  יו�

נ&י פ� ין מ�ּכַהֶׁש ה מ' ר' יו�ם?  ב�כ�ל ּכַהֶׁש ה�ל�לו פ�ר�ש'הֶלֲעַּיו�ת ש�ת&י קו�
י ר�ב'י ו' ן;  ו�ר�ב'י ל& ימו� ס'
ן ר�ב'י ימו� ר:  ס' אמ�

נ&י פ� ּכַהֶׁש ה.  ש�כ'יב�ּכַהֶׁש ה ב�ּכַהֶׁש ה�ן ש�כ�תוב מ' ימ� ק' ו�
י ר�ב'י ו' ר:  ל& אמ�

נ&י פ� ת מ' ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ ן.  כ�לול'ין ּכַהֶׁש ה�ד'ב�רו�ת ש� ּכַהֶׁש ה� ב�
יך",  יי  "אנ�כ'יכ,ב) (ש�מו�ת לּכַהֶׁש ה� א?
ל  "ש�מ�עו,ד) (ד�ב�ר'ים א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ינו".  יי י' לּכַהֶׁש ה& א?
ים ל�ך י'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה  "לאכ,ב) (ש�מו�ת לּכַהֶׁש ה' נ�י",  ע�ל א+ח&ר'ים א? פ�
ד".   "ייו,ד) (ד�ב�ר'ים ח� א�
ת ת' ןָטָּׂש�א  "לאכ,ו) (ש�מו�ת יך יי ש&ם א� לּכַהֶׁש ה� א",  א? ו� ּׁש� ל�
ת  "ו�אּכַהֶׁש ה�ב�ת�ו,ּכַהֶׁש ה) (ד�ב�ר'ים יך".  יי א& לּכַהֶׁש ה� א?

ן <מישאוּכַהֶׁש הב>ומ�ש�ק&ר.  ב'ש�מ&י��������8 :ּה מ'ש�ת�ב�ע ל�א מ�ל�כ�א ד�ר�ח&ים מ�

ת  "ז�כו�רכ,ז) (ש�מו�ת ",  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב�ת יו�ם א� ל�ק�ד�שו�
ת'ז�כ�רו".   "ל�מ�ע�ןטו,מ) (ד�ב�ר'ים
ר:  ר�ב'י מ& או�

ש�ב�ת,  מ'צ�ו�ת זו�
יּכַהֶׁש ה� כ�ל כ�נ�ג�ד ש�קול�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ת� וו� צ� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה,  מ'

ד'כ�ת'יב: 
י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� תט,יד) (נ� א� ך ש�ב�ת  "ו� ש� ד� ת� ק� ע� ד�  ל�ּכַהֶׁש ה�ם ּכַהֶׁש הו�

ת וו� צ� ים ומ' ק' Gח ּכַהֶׁש ה ו� ר� תו� ע�ב�ד�ך."  מ�ש�ּכַהֶׁש ה ב�י�ד ל�ּכַהֶׁש ה�ם צ'ו'ית� ו�
ך יע� ד' ּכַהֶׁש הו� נ�ג�ד ש�קול�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ל� יּכַהֶׁש ה� כ� ת� וו� צ� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  מ'

דכ,יא) (ש�מו�ת ב& ת  "כ� ך",  ו�א�ת אב'יך א� מ� א'
י י�מ&יכ�ם י'ר�בו  "ל�מ�ע�ןיא) (ד�ב�ר'ים ימ& ם".  ו' נ&יכ� ב�
ת'ר�צ�ח"   "לאכ,יב) (ש�מו�ת
ּכַהֶׁש ה",   "ו�א+ב�ד�ת�םיא,יז) (ד�ב�ר'ים ר� ּכַהֶׁש ה& מ�

ן . מ'ת�ק�ט&ל ד�ק�ט&יל מ�
ת'נ�אׁשַאָה ף",   "לאכ,יב) (ש�מו�ת

ר ב� ד� מ' י ת�תורו  "ו�לאטו,לט) (ב� ר& ם",  ו�אח+ר&י ל�ב�ב�כ�ם אח+ ינ&יכ� ע&
ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
ינ�א ל'ב�א ע& ן ו� י' ר� ד�ח�ט�אּכַהֶׁש ה.  ס�ר�סור'ין ת�

כ�ת'יב: 
נ�ּכַהֶׁש הכג,כו) (מ'ש�ל&י ל'י,  ל'ב�ך ב�נ'י  "ת�



י כ� ר� ינ�יך, ד� ע& ת'צ�ר�נ�ּכַהֶׁש ה."  ו�
ר ּכַהֶׁש הוא:  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש אמ�

י נ�ּכַהֶׁש ה ל'ב�ך ל'י י�ּכַהֶׁש ה�ב�ת� א' ינ�יך, א+ ע& ל'י.  ד�א�ת� י�ד�ע ו�
ב",   "לאכ,יב) (ש�מו�ת נ� ג� ת'
ד�ג�נ�ך",   "ו�אס�פ�ת�יא,יד) (ד�ב�ר'ים
לא ך.  ד�ג�נו� ו� ר� ב& ח+ ל� ש�
ר."  ע&ד ב�ר&ע+ך ת�ע+נ�ּכַהֶׁש ה  "לאכ,יב) (ש�מו�ת ק� ש�

ר ב� ד� מ' יטו,מא) (ב� נ' ם",  יי  "א+ יכ� לּכַהֶׁש ה& א?
יב:  ת' וכ�

י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� ים "ו�ייי,י)  (י' לּכַהֶׁש ה' א?מ�ת".  א?
ּכַהֶׁש הו א?מ�ת?  מ�
ר בון:  ר�ב'י אמ� א�

ים ש�ּכַהֶׁש הוא לּכַהֶׁש ה' ך ח�הֶלֲעַּי'ים א? ל� עו�ל�ם.  ומ�
ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
ר ּכַהֶׁש הוא:  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש אמ�

ם ש�ק�ר,  ע&דות ל�ח+ב&ר�ך ּכַהֶׁש ה&ע�ד�ת� א'
ּכַהֶׁש ה ל� ע+ ע�ל�י,  ּכַהֶׁש ה&ע�ד�ת� כ�א'לו ע�ל�יך א+נ'י מ�
ו�אר�ץ.  ש�מ�י'ם ב�ר�את'י ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא

ד "לאכ,יג)  (ש�מו�ת מ� ח� ר&ע�ך",  ב&ית ת�
םיא,כ)  (ד�ב�ר'ים ת� ב� ת� ת ע�ל "וכ� זוזו� ך",  מ� ית� ב&

ך ית� לא ב& ח+ב&ר�ך.  ב&ית ו�
ן מ� נ&ינ�ן:  ת�  ּכַהֶׁש ה,א) (תמידת�

נ�ּכַהֶׁש ה:  ל�ּכַהֶׁש ה�ם "אמ�ר Gמ מ� ּכַהֶׁש ה�
ן ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה "ב�ר�כו ּכַהֶׁש ה& ת!" ו� ב&ר�כו.  אח�

ּכַהֶׁש ה ב&ר�כו?  מ�
נ�א ר�ב ת� ל:  ב�ש&ם אמ�ר מ� מוא& ש�
תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  ב'ר�כ�ת זו�

ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר'ים, ש�מ�ע,  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ת "ו�ק�ר�או
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ר."  א'ם ו� אמ� י� , ו� ע� מ� ש�
י ר�ב'י ב' ן, ר� יק� ר' יש:  ר&יש ב�ש&ם אמ'י ז� ק' ל�
את ת.  ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כו�ת ש�א&ין או�מ�ר�ת ז� בו� כ� ע� מ�
ר ב�א:  ר�ב'י אמ�

ן י�ת� מ'ן א' א, ל& ד� שומע> אתּכַהֶׁש ה <איןכ�לום,  מ'נ���������8 :ּה ש�מ�ע ּכַהֶׁש ה�

ת ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ ן ּכַהֶׁש ה�ד'ב�רו�ת ש� ש�מ�ע.  ש�ל גופ���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה&ן ּכַהֶׁש ה&
נ�א ד�ר�ב ת� ר ש�מוא&ל ו�ר�ב'י מ� ן ב� יּכַהֶׁש הו� ר& ן, ת� מ� אמ�ר'ין:  נ�ח�
ין ד' ין ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ב� ר' ת קו� ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ם,  ב�כ�ל ּכַהֶׁש ה�ד'ב�רו�ת ע+ יו�

נ&י פ� ּכַהֶׁש ה ומ' ין א&ין מ� ר' ן?  קו� ת� או�
נ&י פ� ינ�ת מ' ין,  ט' ינ' מ' ּכַהֶׁש הנוצרים> <קנאתּכַהֶׁש ה�

ין:  י�ּכַהֶׁש הו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ר' מ� או�
לו נו ל�ב�ד�ם א& ת� ב�ס'ינ�י.  ל�מ�ש�ּכַהֶׁש ה לו� נ'
ל ר�ב'י מוא& ן ב�ר ש� מ� ז�בוד�א:  ב�ר י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח�

ין ד' ין ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ב� ר' ת קו� ש� ר� ם ב�ל�ק פ� ע� ל� יו�ם.  ב�כ�ל וב'
נ&י פ� ּכַהֶׁש ה ומ' ין א&ין מ� ר' ן?  קו� ת� או�
בור.  ע�ל ל�ּכַהֶׁש ה�ט�ר'יח� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא צ' ּכַהֶׁש ה�

ר:  חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ�



נ&י פ� ּכַהֶׁש ה.  ש�כ'יב�ּכַהֶׁש ה ב���������8 :ּה ש�כ�תוב מ' ימ� ק' ו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר:  בון ב&יר�ב'י יו� אמ�

נ&י פ� יאּכַהֶׁש ה ב�ּכַהֶׁש ה�ן ש�כ�תוב מ' צ' ומ�ל�כות.  י�
ר ר:  ר�ב'י אמ� ז� יע� ל' א?
נ&י פ� ים ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה ש�כ�תוב�ּכַהֶׁש ה מ' יא' ב' נ� ים.  וב� תוב' כ� וב�
א ד� י� א:  א+מ�ר ו� זאת> אמר <ואיזּכַהֶׁש הד�

נ�ּכַהֶׁש ה:  ל�ּכַהֶׁש ה�ם  "אמ�רּכַהֶׁש ה,א) (תמיד Gמ מ� ּכַהֶׁש ה�
ן ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ב�ר�כו ּכַהֶׁש ה& ת, ו� ב&ר�כו."  אח�

ּכַהֶׁש ה ב&ר�כו?  מ�
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב מ�ר ת� ל:  ב�ש&ם מ� מוא& ש�

ּכַהֶׁש ה�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  ב'ר�כ�ת זו�
לא ּכַהֶׁש ה+ ת"!  "יו�צ&ר ב&ר�כו לא ו� רו� או� מ� ּכַהֶׁש ה�

ל ר�ב'י מוא& ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה:  ד�ר�ב'י אחוי ש�
ן י' ד� ת,  י�צ�או לא ע+ רו� או� מ� ּכַהֶׁש ה�
ת� א� ת"!  "יו�צ&ר אמ�ר ו� רו� או� מ� ּכַהֶׁש ה�

ין  "וב�ּׁש�ב�תּכַהֶׁש ה,א) (תמיד יפ' ס' ת,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מו� אח�
א."  ל�מ'ש�מ�ר צ& הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש הו ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה?  מ�
ר :  ר�ב'י אמ� בו� ל� ח�

ּכַהֶׁש ה'יא:  זו�
ת "ּכַהֶׁש ה�ּׁשו�כ&ן י' ב�  ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ב�

ע ט� ּכַהֶׁש ה ב&ינ&יכ�ם י' ו� ם אח� לו� ּכַהֶׁש ה, ש� ב� אּכַהֶׁש ה+ ו�ר&עות."  ו�

ל מוא& ר:  ש� אמ�
ך;  ש�מ�ע, צ�ר'יך ק'ר�י�ת ק�ד�ם ל'ש�נו�ת ּכַהֶׁש ה'ש�כ'ים ר& ב� ל�

ר אח� ין ק'ר�י�ת ל� ע, א& מ� ך.  צ�ר'יך ש� ר& ב� ל�
ר ב�א:  ר�ב'י אמ�
ּכַהֶׁש הוא א+ת�ר.  ע�ל ש�ּׁש�נ�ּכַהֶׁש ה ו�

ר:  חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ�
ין א' ר� ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר'ים.  נ'

ך.  מ'ד�ר�ש, צ�ר'יך ר& ב� ל�
ין ת, א& כו� ל� ל�ב�ר&ך.  צ�ר'יך ּכַהֶׁש ה+

ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
ין ש ב& ר� ד� ין מ' ך.  ּכַהֶׁש ה+ל�כו�ת, צ�ר'יך ב& ר& ב� ל�

ר י:  ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב אמ� ש& א�
ין יג' ּכַהֶׁש ה' ינ�ן נ� ו& ין ּכַהֶׁש ה+ ב' י�ת� ר�ב,  קGמ&י ו�

ין ש ב& ר� ד� ין מ' יןּכַהֶׁש ה+ל�כו�ת,  ב& יק' ק' <חייבים>. ל'מ�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ז�

נ&י:  ת�
א ר& קו� א, [ מ�ע+מ�ד, לא אנ�ש&י ע'ם ּכַהֶׁש ה� ]10י�צ�

ים כ'י ר' אח+ ּכַהֶׁש ה�יו.  מ�
א ר�ב'י יר� ע& אמ'י:  ר�ב'י ב�ש&ם ז�

י מו� יו� נ�ן ד�ר�ב'י ב� ח� ינ�ן יו� ו& ין ּכַהֶׁש ה+ ק' א,  נ�פ� ית� נ' ע� ת� ל�
י י' ר� ק� ש�ע'ין, ב'ת�ל�ת ש�מ�ע ו�



א ל� י ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ו� ח& מ� ן.  מ� יד� ב'
ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י ב�ש&ם ז�ב�ד'י ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ב� א�

י מו� יו� ינ�ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ב� נ' ינ�ן ח+ ו& ין ּכַהֶׁש ה+ ק' א, נ�פ� ית� נ' ע� ת� ל�
ינ�ן ר& ש�ע'ין,  ת�ל�ת ב�ת�ר ש�מ�ע וק�

א ל� י ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ו� ח& מ� ן.  מ� יד� ב'
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& קון אח�א ו�ר�ב'י יו� א.  נ�פ� ית� נ' ע� ת� ל�
תו� ש�ע'ין.  ת�ל�ת ב�ת�ר ש�מ�ע וק�רו�ן צ'בור�א א+

א ר�ב'י ב�ע�א י�א אח� ח� מ� ב'יד�ן.  מ�
ר מ� ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה א+ ס& יו�
לא ר ו� ב� ��������8 :ּה ק�ר�או כ� ת� ��������8 :ּה!  או� נ�ת� עו� ב�

ין כ�לום ר' או�ת���������8 :ּה,  קו�
ך ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ל�ע+מ�ד כ�ד&י א�ל�א תו� ר מ' ב� ּכַהֶׁש ה?  ד� ר� תו�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
נ&י פ� דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ' ת, ש� טו� יו� ד� ּכַהֶׁש ה� ים:  י�ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה� ר' מ� או�

��������8 :ּה נ�ת� עו� ן ב� ��������8 :ּה.  קו�ר'ין ּכַהֶׁש ה& ת� או�

לו ן:  ש�מ�א+ר'יכ'ין ב�ר�כו�ת א& ּכַהֶׁש ה� ב�
ם ּכַהֶׁש ה�ּׁש�נ�ּכַהֶׁש ה ר�אש ב'ר�כו�ת יו� ּכַהֶׁש ה�כ'פור'ים,  ו�

ת כו� ר� צ'בור.  ת�ע�נ'ית וב'

יו ת� כו� ר� ב'  נ'כ�ר אד�ם מ'
ם ים ת�ל�מ'יד א' מ' כ� ם ח+ ּכַהֶׁש הוא.  בור ּכַהֶׁש הוא, א'

לו ב�ּכַהֶׁש ה�ם:  ש�מ�ק�צ�ר'ין ב�ר�כו�ת א&
ך ר& ב� מ� ת ע�ל ּכַהֶׁש ה� וו� צ� מ' ת,  ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה� רו� פ& ּכַהֶׁש ה�
מון,  וב'ר�כ�ת ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' ּכַהֶׁש ה�
נ�ּכַהֶׁש ה וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה רו� ן.  ש�ל�אח�ר אח+ זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

א אר כ�ל ּכַהֶׁש ה� ם ש� ת, אד� כו� ר� ב� מ�א+ר'יך?  ּכַהֶׁש ה�
ר ּכַהֶׁש ה:  אמ� הֶלֲעַּי� ק' ז� ח'

ן נ&י:  מ�ּכַהֶׁש ה מ' ת� ד'
יך ר' א+ מ� מ�גGנ�ּכַהֶׁש ה,  ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י ּכַהֶׁש ה�
ר צ& ק� מ� ּכַהֶׁש ה� מ�שGב�ח.  ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י ו�

ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� כ�ל�ל.  ז�ּכַהֶׁש ה ש�א&ין אמ�
נ&י:  ת�
"גו�א&ל ל�ּכַהֶׁש ה�א+ר'יך צ�ר'יך ית.  ב� נ' ע+ ת� ל" ב� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'

א ש ּכַהֶׁש ה� ּׁש& ינו� ש�ּכַהֶׁש הוא ב� יׁשַאָה ף, א& ס' מ�א+ר'יך?  מו�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ת�אמ�ר,  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא

יל א' ין ו�ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש הו� ע& ב���������8 :ּה.  י�א+ר'יך ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה, לא ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה מ&
לומר> צריך <נדרש, ּכַהֶׁש היּכַהֶׁש המ&ימ�ר:  צ�ר�ך כ&ן ל�פ&ם

"גו�א&ל ל�ּכַהֶׁש ה�א+ר'יך צ�ר'יך ית.  ב� נ' ע+ ת� ל" ב� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'

לו ן:  ש�ּׁשו�ח+ח'ין ב�ר�כו�ת א& ּכַהֶׁש ה� <מתכופפים>ב�

ּכַהֶׁש ה ב�ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה ל� ח' ו�סו�ׁשַאָה ף,  ת�
ּכַהֶׁש ה ל� ח' ים" ת� ד' "מו� ׁשַאָה ף.  וב� סו� ו�

ח� ח& ּׁשו� וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל ע�ל ּכַהֶׁש ה�



ין ד' מ� ל� תו� מ� דּוּמַע הָלָע אֹּלא או� .  ש� י�שוח�
ק ר�ב'י ח� צ� ר י' ן ב� מ� ע� ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
ן ּכַהֶׁש ה& ל כ� דו� ח� ג� ח& וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל סו�ׁשַאָה ף ע�ל שו�

אש ך, ר� ל� מ� ׁשַאָה ף ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל ּכַהֶׁש ה� סו� ּכַהֶׁש ה, ו� כ� ר� וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל וב�
ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&

ּכַהֶׁש הוא ּׁש� ך, מ' ל� מ� ,  ּכַהֶׁש ה� כו�ר&ע�
ינו� ׁשַאָה ף א& ק& .  כ�ל מ�ש�ל'ים ש�ּכַהֶׁש הוא ע�ד זו� ת�פ'ל�תו�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

יי,  א�ל ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל ש�למ�ּכַהֶׁש ה כ�כ�לו�ת  "ו�י�ּכַהֶׁש ה'יח,נד) א (מ�ל�כ'ים
ת נ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה כ�ל א& ח' ת� ּכַהֶׁש ה� את,  ו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
נ&י ק�ם פ� ל' ב'ר�כ�יו".  ע�ל מ'כ�ר�ע� יי מ'ז�ב�ח מ'
י י כ�ר'יע�ּכַהֶׁש ה זו� א& א& ב�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה?  זו� ו�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר�ב'י,  ל'פ�נ&י כ�ר'יע�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ר�אּכַהֶׁש ה ר�ב�א ח'
ח ס� פ� נ' ו�נ'ת�ר�פ�א.  ו�

י ר�ב'י ו' ר ל& י ב� יס� ר�ב'י,  ל'פ�נ&י ב�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ר�אּכַהֶׁש ה ס'
ח ס� פ� נ' א.  ו�לא ו� פ� ר� ת� נ'

ם".  פ�ר�������G ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת  "ו�כ�פ�יוח,נד) א (מ�ל�כ'ים י' מ� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
ר בו:  ר�ב'י אמ� אי�
ן כ�גו�ן ד& ד.  ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה נ�ק�רו�ס ּכַהֶׁש ה� מ& במקדש> <מ�ש�ר&תעו�

ר ז�ר ר�ב'י אמ� ע� ל� א+ב'ינ�א:  ב�ר א�
י�ן נ�ט�פו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ּכַהֶׁש ה�ל�לו כ�כ&פ'ים נ� ב' ש ב&ית ב� ד� ק� מ' כ�לום.  ּכַהֶׁש ה�

נ�א ש�אול:  ב�ן ח�ל�פ�ת�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ת�
ין ּכַהֶׁש ה�כ�ל ח' ח+ אּכַהֶׁש ה.  צ'בור ש�ל'יח� ע'ם שו� ד� ּכַהֶׁש הו� ב�
א ר�ב'י יר� ע& ר:  ז� אמ�

ים".  וב'ל�ב�ד ד' "מו� ב�
א ר�ב'י יר� ע& ר ז� ב� בחזן> <מתבונן ל�ק�רו�ב�ּכַהֶׁש ה ס�

מו� ל�שוח� כ�ד&י ׁשַאָה ף.  ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה ע' סו� ו�
א ר�ב'י ן ל�ּכַהֶׁש ה�כ�א ס�ל&יק כ�ד י�ס� תו� מ� ין.  ג�ח+נ'ין ח+ ש' ח+ ל� ומ�

ר ן:  אמ� לו�
ּכַהֶׁש הו ל�ח'יש�ּכַהֶׁש ה?  ד&ן מ�
א ל� ,  ר�ב'י ד�מ�ר ש�מ'יע� ו� ח�ל�בו�
ן ר�ב'י עו� מ� נ�ן ר�ב'י ב�ש&ם ש' ח� י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י ב�ש&ם יו�
ינ�א ר�ב'י נ' א,  ר�ב'י ב�ש&ם ח+ י�ש� מ�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ס'ימ�אי,  ר�ב'י ב�ש&ם ח'

ית א' הֶלֲעַּי�א ל&י��������8 :ּה ד�אמ�ר'ין ו� ר� ב� ס'ימ�אי:  ר�ב'י ב�ש&ם ח�
ים ד' נו "מו� נ�ח� ל�ך,  א+

ן דו� ��������8 :ּה� כ�ל א+ לו� ת, א? יו� ר� ב' ּכַהֶׁש ה�תGש�ב�חו�ת,  ּכַהֶׁש ה�
י צור ים, ח� מ' ל� עו� ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם,  ּכַהֶׁש ה�

ר צ& הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה יו� ח� ית, מ� אש' ר& מ&ת'ים,  ב�
נו ית� י' ח? ּכַהֶׁש ה� נו ש� ת� מ� הֶלֲעַּי� ק' נו ו� ית� כ' ז' נו,  ו� ת� ע� הֶלֲעַּי� ס' ו�

נו ת� ב� ר� ק& ל'ש�מ�ך.  ל�ּכַהֶׁש הו�דו�ת ו�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת."  יי, א&ל א� או� ד� ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה�

ב:  ב�ש&ם ז�ב�ד�א ב�ר ב�א ר�ב'י ר�
ים ד' נו "מו� נ�ח� ל�ך,  א+

אנו ין ש� ב' הֶלֲעַּי� ל'ש�מ�ך.  ל�ּכַהֶׁש הו�דו�ת ח�



ים ל' ּכַהֶׁש ה' נ&נ�ּכַהֶׁש העא,כג) (ת� ר� ל�ך,  א+ז�מ�ר�ּכַהֶׁש ה כ'י ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�פ�ת�י  "ת�
י ש' נ�פ� ר ו� ש� ",  א+ פ�ד'ית�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת."  יי, א&ל א� או� ד� ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה�

ל ר�ב'י מוא& א:  ר�ב'י ב�ש&ם א'ינ�א ב�ר ש� אח�
י�ּכַהֶׁש ה ד� ך.  ו�ש�ב�ח "ּכַהֶׁש הו� מ� ש� ל'

ך ג�דGל�ּכַהֶׁש ה, ל�ך ל�ך ּכַהֶׁש ה, ל� בור� ת.  ג� ר� א� פ� ת'
י ּכַהֶׁש ה' ינו יי מ'ל�פ�נ�יך ר�צו�ן י� לּכַהֶׁש ה& ינו,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת& בו� א+

נו כ& מ� ס� ת' נו ש� פ& ק� ז� ת' נו, ו� ת& יל� פ' נ� נו,  מ' ת& יפ� פ' כ� מ'
ּכַהֶׁש ה כ'י ת� ך ּכַהֶׁש הוא א� מ& ין סו� ל' פ� ים,  ו�זו�ק&ׁשַאָה ף נו� פופ' כ�

א ל& ין ומ� א& ים, ו� מ' ח+ מ'ל�ב�ד�ך.  עו�ד ר�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת."  יי, א&ל א� או� ד� ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה�

ר:  ק�פ�ר�א ב�ר אמ�
כ�פ'יפ�ּכַהֶׁש ה,  כ�ר'יע�ּכַהֶׁש ה, ל�ך "ל�ך
ך ל�ך י�ּכַהֶׁש ה, ל� ו� ח+ ת� ש� ב�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה'
י�ּכַהֶׁש ה פי (על ע� ש� ע כ�ל ת'כ�ר�ע ל�ך  "כ'ימּכַהֶׁש ה,כג) י� ב� ּׁש� ך, ת' ר� ל�שו�ן".  כ�ל ב�

ים (ד'ב�ר&י מ' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�ג�דGל�ּכַהֶׁש ה,  יי  "ל�ךכט,יא) א ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה בור� ג� ּכַהֶׁש ה� ת ו� ר� א� פ� ת' ּכַהֶׁש ה� ח ו� נ�צ� ּכַהֶׁש ה� ד,  ו� ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה� ו�

ץ,  ב�ּׁש�מ�י'ם כ�ל כ'י אר� וב�
א יי ל�ך נ� ןָטָּׂש& ת� מ' ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה, ו� כ� ל� מ� מ� אש.  ל�כ�ל ּכַהֶׁש ה� ר� ל�

ר ש� ע� ּכַהֶׁש ה� ד ו� בו� כ� ּכַהֶׁש ה� מ'ל�פ�נ�יך,  ו�
ּכַהֶׁש ה ת� א�  וג�בור�ּכַהֶׁש ה כ�ח� ב�כ�ל, וב�י�ד�ך מו�ש&ל ו�
ך י�ד� ל וב� ד& ג� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז&ק ל� ח� ל.  ול� כ� ל�
ּכַהֶׁש ה ת� ע� ים ו� ד' ינו, מו� לּכַהֶׁש ה& נו א? נ�ח� ל�ך,  א+

ים ל' ל� ּכַהֶׁש ה� ת'פ�אר�ת�ך."  ל�ש&ם ומ�
ים. [ נ�פ�ש וב�כ�ל ל&ב ב�כ�ל ו' ח+ ת� ש� ]11מ'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' י  "כ�ללּכַהֶׁש ה,י) (ת� ת� מו� צ� ת�אמ�ר�נ�ּכַהֶׁש ה:  ע�

ך מ'י יי מו� י מ�צ'יל כ� נ' נו,  מ&ח�ז�ק ע� מ� מ'
י נ' ע� ן ו� יו� ב� א� ."  ו� מ'ג�ז�לו�

ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת."  א&ל יי א� או� ד� ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה�

ר ן:  ר�ב'י אמ� יוד�
ין יג' ּכַהֶׁש ה' ין ר�ב�נ'ין נ� ר' כGל�ּכַהֶׁש הו�ן.  אמ�
ית א' ּכַהֶׁש ה�ד�א.  או� ּכַהֶׁש ה�ד�א ד�מ�ר'ין: או� ו�
נ&י:  ת�

ר י�שוח� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד ת& מ'ד�י.  יו�
ר י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� מ� ר� י'

ד חו� ל� ח�ר�דו�נ�ּכַהֶׁש ה,  כ�ּכַהֶׁש ה�ד&ן י�ע+ב&יד ד�ל�א וב'
ים א�ל�א ל' ּכַהֶׁש ה' י  "כ�ללּכַהֶׁש ה,י) (ת� ת� מו� צ� נ�ּכַהֶׁש ה, יי ע� ר� אמ� ך".  מ'י ת� מו� כ�

י��������8 :ּה ת& ל� א,  ב�א ב�ר ד�ח�נ�ן מ' יג� ל' פ�
נ�ן ח� ר ד� ר ב�א ב� ל�ח�ב�ר�הֶלֲעַּי�א:  אמ�
ר א ל�כו�ן נ&ימ� ל� ית ט�ב�א מ' מ& ח+ ב ד� ר� ע�ב&יד,  ל�

��������8 :ּה ית� ר& אמ� י ו� מ& Gק ו�ק�ם ש�מוא&ל ק ש� י ע�ל ונ� מ' . פ&
;  "ב�רוך א�ת�ּכַהֶׁש ה", שו�ח&ח�



יר ב�א כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ת ל� ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם, זו�ק&ׁשַאָה ף.  א�
ל מוא& ר:  ש� אמ�

נ�ּכַהֶׁש ה א:  אמ�ר&ית א+ מ� ע� ט�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' כ�פופ'ים".  ז�ק&ׁשַאָה ף  "ייקמו,ח) (ת�
ר י:  ר�ב'י אמ� אמ'

ּכַהֶׁש ה,  ל�א ר� ב� ת� ס� מ'
ת ש�מ'י  "ומ'פ�נ&יב,ּכַהֶׁש ה) (מ�ל�אכ'י א�ל�א ח� ּכַהֶׁש הוא".  נ'
ר ין:  ר�ב'י אמ� ב' א�
לו ת "ב'ש�מ'י כ�ת'יב ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה א' ח� . י�אותּכַהֶׁש הוא",  נ'
נ&י א�ל�א כ�ת'יב ל&ית פ� ּכַהֶׁש הוא".  נ'ח�ת ש�מ'י "ומ'

ּכַהֶׁש הוא.  נ'ח�ת ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם, כ�ב�ר א�ת ּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ק�ד�ם, ע�ד

ל ר�ב'י מוא& א ר�ב'י ב�ש&ם נ�ת�ן ב�ר ש� מ� ר ח+ ינ�א:  ב� נ' ח+
ד מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ח� א� ירו� יו�ת&ר ש�ּׁש�ח�ח ב� ב' ע? ּכַהֶׁש ה� י, ו� ד� ר�ב'י.  מ'

י ר�ב'י ר:  אמ' אמ�
נ�ן ר�ב'י ח� ּכַהֶׁש ה יו� ו� מ�ע+ב&ר.  ּכַהֶׁש ה+

ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� ר ח' ב�א:  ב�
ּכַהֶׁש ה ל�א ו� ר.  מ�ע+ב&ר, א�ל�א ּכַהֶׁש ה+ ע� ג�

לו ן ש�פו�ת�ח'ין ב�ר�כו�ת א& ּכַהֶׁש ה� רוך"?  ב� "ב� ב�
ין כ�ל ח' ת� ת, פו� כו� ר� ב� "ב�רוך".  ב�ּכַהֶׁש ה�ן ּכַהֶׁש ה� ב�

ם א' מוכ�ּכַהֶׁש ה ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�י�ת�ּכַהֶׁש ה ו� ל�ח+ב�ר�ת���������8 :ּה,  ס�
ּכַהֶׁש ה,  ש�מ�ע ק'ר�י�ת כ�גו�ן ל� פ' ות�
ין ין א& ח' ת� "ב�רוך".  ב�ּכַהֶׁש ה�ן פו� ב�

יב ת& <ּכַהֶׁש הקשּכַהֶׁש ה>י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+

ג�אGל�ּכַהֶׁש ה!  ּכַהֶׁש ה+ר&י
ר ש�נ�י�א מ� יא, ד� נ�ן:  ר�ב'י ּכַהֶׁש ה' ח� יו�

ם ל, א' ל& א.  ב�ב&ית ש�מ�ע���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה� ת, י�צ� נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה�
יב ת& י יו�ס&ּכַהֶׁש ה ב&יר�ב'י א?ל'יע�ז�ר ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ מ& Gיו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ק
א ּכַהֶׁש ה� סו�פ���������8 :ּה!  ו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ת ש�ת�י'ם נ�ּכַהֶׁש ה, אח� ת ל�ב�א ּכַהֶׁש ה& אח� ל�ש�ע�ב�ר.  ו�
יבון:  ת' ּכַהֶׁש ה+

ּכַהֶׁש ה�ב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה!  ּכַהֶׁש ה+ר&י
ר ש�נ�י�א מ� יא, ד� ר ב�א ר�ב'י ּכַהֶׁש ה' א:  ב� ד� ב� ז�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ז&ר מ�פ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ר�ן ּכַהֶׁש ה� חו� ס.  ע�ל ו�כו�ל�ל�ן ו� כו� ּכַהֶׁש ה�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ן.  ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה רGב�ּכַהֶׁש ה ח' ס� נ� כ� מ�

יבון:  ת' ּכַהֶׁש ה+
"נ�ב�ר&ך"!  ּכַהֶׁש ה+ר&י

יא,  ש�נ�י�א ּכַהֶׁש ה'
יו ש�א'ם ין,  יו�ש�ב'ין ש�נ�י'ם ּכַהֶׁש ה� ל' כ� או� ו�

ינ�ן א& ין ש� ר' מ� ך".  או� ר& ב� "נ�
ב ּכַהֶׁש ה+ר&י טו� יב"!  "ּכַהֶׁש ה� ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�

ר ש�נ�י�א מ� יא, ד� ב ּכַהֶׁש ה' חונ�א:  ר�
נו ת� נ' ּׁש� ר ּכַהֶׁש ה+רוג&י מ' ית& ל'ק�בור�ּכַהֶׁש ה,  ב&



ּכַהֶׁש ה ע� ב� ק� יב".  "ּכַהֶׁש ה�טו�ב נ' ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�
דּוּמַע הָלָע אֹּלא ב", ש� טו� יחו,  "ּכַהֶׁש ה� ר' ס� ּכַהֶׁש ה'

נו ת� נ' יב", ש� ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ל'ק�בור�ּכַהֶׁש ה.  "ו�
א ּכַהֶׁש ה!  ּכַהֶׁש ה� ּׁש� Gד ק�

יא,  ש�נ�י�א ּכַהֶׁש ה'
י�ּכַהֶׁש ה ש�א'ם ד ו�שו�ת�ּכַהֶׁש ה יו�ש&ב ּכַהֶׁש ה� עו� ב� יו�ם,  מ'
יו ו�ק�ד�ש ל� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם,  ע�
ינו� א& ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן".  פ�ר'י "בו�ר&א או�מ&ר ש�

א ּכַהֶׁש ה� סו�פ���������8 :ּה!  ו�
ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�

ס <מטבע>ּכַהֶׁש הוא.  כ�ך ב�ר�כו�ת טופו�

ר ן:  ר�ב'י אמ� יוד�
ע� ב& ט� ק�צור,  מ�
ח� ת& ינו� ב�ּכַהֶׁש ה�ן פו� א& רוך", ו� "ב� ם ב� ת& "ב�רוך". ב�ּכַהֶׁש ה�ן חו� ב�

ע� ב& ט� ארו�ך,  מ�
ח� ת& "ב�רוך"ו�חו�ת&ם פו� "ב�רוך".  ב� ב�

ר ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כו�ת כ�ל ן.  אח� יּכַהֶׁש ה� תומ& ח'
ין פ�סוק.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה או�מ�ר'ים א&

יב ת& ז�ר ב�ר�ב'י י'צ�ח�ק ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ ע� ל� י א� מ& Gיו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ק
ן יו� כ& ר מ' מ� ת� ר ד� ן,  אח� יּכַהֶׁש ה� תומ& ח'
ר אמ� פ�סוק!  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה י�

ר:  אמ�
ים כ' ן ּכַהֶׁש הוא ח� ד& ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� י�ּכַהֶׁש ה, ד� ל� ּכַהֶׁש הילד> זּכַהֶׁש ה <חכםס�בור?  ט�

ּכַהֶׁש הו ן?  אח�ר מ� יּכַהֶׁש ה� תומ& ח'
י�ּכַהֶׁש ה ש�א'ם ב�ּׁש�ח�ר'ית,  עו�מ&ד ּכַהֶׁש ה�

יר ו�ש�כ�ח כ' ז� ּכַהֶׁש ה' ש�ל�ע�ר�ב'ית,  א�ת ו�
ז�ר ח� ם ו� ת� ח� א.  ו� ית, י�צ� ר' ח+ ּׁש� ל� ש� ב�
ר מ� א:  ר�ב'י א+ אח�

ין ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כו�ת כ�ל ע& ן.  כ� יּכַהֶׁש ה� ת& מו� ת� חו�
ן י' ל� א' ד�אמ�ר'ין:  ו�

ת ו�ר�נ'י  "צ�ּכַהֶׁש ה+ל'ייב,ו) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ב� ש� ן,  יו� הֶלֲעַּיו� צ'
ך ג�דו�ל כ'י ב& ר� ק' י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל."  ק�דו�ש ב�

ין פ�סוק.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ'ּׁשום בו� א&

ת כו� ר� א,ּכַהֶׁש ה]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

ין יר' כ' ז� ם י�צ'יאת מ� י' ר� צ� ב�ל&ילו�ת.  מ'
ר ן אמ� ּכַהֶׁש ה� ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ן א�ל�ע�ז�ר ר�ב'י ל�
י ּכַהֶׁש ה+ר&י נ' ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  ש'ב�ע'ים כ�ב�ן א+
לא יאת ש�ת&אמ&ר ז�כ'ית'י ו� צ' ת,  מ'צ�ר�י'ם י� ילו� ל& ב�
��������8 :ּה ע�ד ש� ר� ד� ר:  ב�ן ש� מ� נ�א? ּכַהֶׁש ה, ש� מ� זו�

ם א�ת ת'ז�כ�ר  "ל�מ�ע�ןטז,ג) (דברים מ'צ�ר�י'ם,  מ&א�ר�ץ צ&את�ך יו�
י כ�ל מ& ח�הֶלֲעַּי�יך",  י�



י מ& ים,  "י� מ' הֶלֲעַּי� יך", ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי� ח�
ת.  י�מ&י "כ�ל ילו� ל& יך", ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי� ח�

ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�
י מ& ּכַהֶׁש ה,  ח�הֶלֲעַּי�יך", ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם "י� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
ם י�מ&י "כ�ל ל� עו� יך", ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�ב�א, ח�

יא ב' ּכַהֶׁש ה� ת א�ת ל� . ימו� יח� ש' מ� ּכַהֶׁש ה�

[תלמוד] 

י�מ'ים.  ל�ג�דGל�ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה�א?ר'יך ש�נ'כ�נ�ס פ'י ע�ל אׁשַאָה ף
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� ּכַהֶׁש ה אמ� ל� Gד ג� ּכַהֶׁש ה� ים.  מ�ק�צ�ר�ת ש� י�מ'

ן מ� <בבבל>אמ�ר'ין:  ת�

יל לא ח' ר.  "ו�הֶלֲעַּי�אמ�ר", ו�א'ם י�ת� מ& יל, גו� ח' ת� ּכַהֶׁש ה'
ין נ' ב� ר� ישראל> ארץ <שלאמ�ר'ין:  ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א ו�

יל ח' ת� ינו� מ� א& ר.  ו� מ& גו�
ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� ן:  ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג�א מ� מ� ת� ד�

ין יר' כ' ז� ם י�צ'יאת "מ� י' ר� צ� ב�ל&ילו�ת"!  מ'
ב:  ב�ש&ם י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב ב�א ר�ב'י ר�

ים ד' נו "מו� נ�ח� ל�ך,  א+
נו את� צ& ּכַהֶׁש הו� ם ש� י' ר� צ� מ' נו מ' ית� ד' ע+ב�ד'ים,  מ'ב&ית ופ�

ת דו� ּכַהֶׁש הו� ך."  ל� מ� ש� ל'
א נ&ית� ת� ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א:  ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג�א מ�

ינו� ר" א& אמ� הֶלֲעַּי� ג "ו� ּכַהֶׁש ה& ם"!  א�ל�א נו� הֶלֲעַּיו� ב�
ינו� פ�ר�ש�ת כ�ל ר" א& אמ� הֶלֲעַּי� ב�הֶלֲעַּיו�ם.  א�ל�א נו�ּכַהֶׁש ה&ג "ו�

ית אח�א ב�ר ב�א ר�ב'י ן:  נ�ח& מ� ת� ל�
יתון מ& ין ח+ יל' ח' ת� ]12ו�גו�מ�ר'ין. [ מ�

א ל� ין: ד�ת�מ�ן ש�מ'יע� ו� ר'  אמ�
יל לא ח' יל "ו�הֶלֲעַּי�אמ�ר", ו�א'ם י�ת� ח' ת� ר,  ּכַהֶׁש ה' מ& גו�

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א ו�
יל ח' ת� ינו� מ� א& ר.  ו� מ& גו�

ן עו� הֶלֲעַּי�א ר�ב'י קGמ&י ב� ח' ז�ע&יר�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר�ב'י א+
יך ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה& ו� יג א+בוך ּכַהֶׁש ה+ ּכַהֶׁש ה' ע�ב&יד,  נ�

ין נ' ב� ר� ין או� ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א כ� נ' ב� ר� ד�ת�מ�ן?  כ�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� ר:  ח' אמ�

ין נ' ב� ר� ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א.  כ�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר:  יו� אמ�

ין נ' ב� ר� ד�ת�מ�ן.  כ�
ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+

ּכַהֶׁש ה ר� ב� ת� ס� יו�ס&ּכַהֶׁש ה.  ד�ר�ב'י מ'
א ד�ר�ב'י יר� ע& ינון ז� ר, ו' מ& ח� ין,  מ� ר' מ� ח� מ�
ּכַהֶׁש הוא יג ו� ּכַהֶׁש ה' ן.  ע�ב&יד נ� ּכַהֶׁש הו� ת� ו� כ� ד'

נ&י:  ת�
א ר& קו� ב�ב�ק�ר,  ש�מ�ע א�ת ּכַהֶׁש ה�



יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� יאת ל� צ' ת מ'צ�ר�י'ם י� מ� "א? ו�י�צ'יב".  ב�
ר:  ר�ב'י מ& או�

יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� כות.  ב���������8 :ּה ל� ל� מ�
ים ר' ח& או�מ�ר'ים:  א+

יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ב�כו�ר'ים.  ומ�כ�ת סוׁשַאָה ף י�ם ק�ר'יע�ת ב���������8 :ּה ל�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' או�מ&ר:  ל&

יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ת ל� כGל�ן,  א�
ר ו�צ�ר'יך מ� ל "צור לו� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ".  י' לו� א+ גו� ו�

ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�
יר לא כ' ז� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' ר� ין תו� יר' ז' ח� ץ, מ� אר� .  ב� תו� או�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ת ל�ּכַהֶׁש ה�ם  "ו�הֶלֲעַּי'ת&ןקּכַהֶׁש ה,מד) (ת� צו� גו�י'ם",  אר�
נ&י פ� מ�ּכַהֶׁש ה?  מ'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' יו י'ש�מ�רו  "ב�ע+בורקּכַהֶׁש ה,מּכַהֶׁש ה) (ת� ת� ר� תו� יו, ו� ק� Gרו."  ח צ� נ� י'
א ב�ר�ב'י ב�א ר�ב'י ב:  ב�ש&ם אח� ר�
ם ב�אר�ץ,  ב�ר'ית ּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר לא א'
דּוּמַע הָלָע אֹּלא או� יר ש� כ' ז� נ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' בו� ית מ�ל�כות י�רוש�ל�י'ם ב� ד�ו'ד,  ב&

ין יר' ז' ח� .  מ� תו� או�
ר א:  ר�ב'י אמ� יל� א'

ם י�רוש�ל�י'ם", י�צ�א.  "מ�נ�ח&ם אמ�ר א'
ר:  ק�פ�ר�א ב�ר אמ�

א ר& קו� ר ל�אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם ּכַהֶׁש ה� ב& ם" עו� ר� 'ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה'.  "אב� ב�
י ר�ב'י ו' ר:  ל& אמ�

'ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה' ו�לא ת�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה.  ב�
ת עו�ד י'ק�ר&א  "ו�לאיז,ּכַהֶׁש ה) (ב�ר&אש'ית אב�ר�ם",  ש'מ�ך א�

ת�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה;  ב�לא ּכַהֶׁש ה+ר&י
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם",  ש'מ�ך "ו�

ב�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה+ר&י
יבון:  ת' <ּכַהֶׁש הקשו>ּכַהֶׁש ה+

י ּכַהֶׁש ה+ר&י ש& ת אנ� נ�ס� תו� ק�ר�או ּכַהֶׁש ה�ג�דו�ל�ּכַהֶׁש ה כ� אב�ר�ם!  או�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� ים יי ּכַהֶׁש הוא  "א�ת�ּכַהֶׁש הט,ז) (נ� לּכַהֶׁש ה' א? ר ּכַהֶׁש ה� ש� ב�אב�ר�ם".  ב�ח�ר�ת� א+

יא ש�נ�י�א , ּכַהֶׁש ה'
.  ב�ח�ר�ת� אב�ר�ם ש�ּכַהֶׁש הוא ש�ע�ד בו�

��������8 :ּה ת� ו� כ� ד' ר ל�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה , ּכַהֶׁש ה�קו�ר&או� ב& י" עו� ר� 'ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה'!  "ש� ב�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא ו� ט� צ� .  נ' ע�ל�יּכַהֶׁש ה�

��������8 :ּה ת� ו� כ� ד' ר ל�י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל , ּכַהֶׁש ה�קו�ר&או� ב& ב" עו� ק� 'ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה'!  "י�ע+ ב�
ׁשַאָה ף ש&נ'י ס� תו� , ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן נ' נו.  נ�ע?ק�ר לא לו� מ� מ'

ּכַהֶׁש ה מ� ל� מו� ש�ל�אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם ש�מו� נ'ש�ת�נ�ּכַהֶׁש ה ו� ב,  וש� ק� י�ע+ ל� ש�
מו� נ'ש�ת�נ�ּכַהֶׁש ה?  לא ש�ל�י'צ�ח�ק וש�

ן ת� בו� לו, א+ ן ק�ר�או א& ת� ב'ש�מ�ן,  או�
ש א+ב�ל ד� ק� ק, ּכַהֶׁש ה� ח� צ� "י'צ�ח�ק",  ק�ר�או� ּכַהֶׁש הוא ב�רוך י'

ר:  מ� נ�א? ש�
ת  "ו�ק�ר�את�יז,יט) (ב�ר&אש'ית י'צ�ח�ק".  ש�מו� א�

או אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה ר� ק� דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד נ' לו ש� א& דו, ו� ל� ן:  נו� ּכַהֶׁש ה&
ק ח� צ� ּכַהֶׁש הו ו�י'ש�מ�ע&אל י' הֶלֲעַּי� אש' וש�למ�ּכַהֶׁש ה.  י�



ק,  ח� צ� י'
ת  "ו�ק�ר�את�יז,יט) (ב�ר&אש'ית י'צ�ח�ק".  ש�מו� א�

: ד'כ�ת'יבי'ש�מ�ע&אל, 
י'ש�מ�ע&אל".  ש�מו�  "ו�ק�ר�אתטז,יא) (ב�ר&אש'ית

ּכַהֶׁש הו,  הֶלֲעַּי� אש' י�
ד ב&ן  "ּכַהֶׁש ה'נ&ּכַהֶׁש היג,ב) א (מ�ל�כ'ים ל� ".  י�אש'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו ד�ו'ד ל�ב&ית נו� ש�מו�

ש�למ�ּכַהֶׁש ה, 
ים (ד'ב�ר&י מ' הֶלֲעַּי� י�ּכַהֶׁש ה ש�למ�ּכַהֶׁש ה  "כ'יכב,ט) א ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה� ".  י' ש�מו�
דון ע�ד עכשיו> <עדב�צ�ד'יק'ים,  כ�

ב�ר�ש�ע'ים,  א+ב�ל
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ים  "ז�רונח,ד) (ת� ע' ש� ם".  ר� ח� ר� מ&

א ב�ן מ� ר:  זו� מ& או�
ין יד' ת'  י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ּכַהֶׁש ה&ן ע+

ם י�צ'יאת ל�ּכַהֶׁש ה�ז�כ'יר ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא י' ר� צ� ל�בו�א.  ל�ע�ת'יד מ'
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� נ&ּכַהֶׁש ה  "ל�כ&ןכג,ז) (י' ים י�מ'ים ּכַהֶׁש ה' א' יי,  נ�אGם ב�
לא עו�ד:  י�אמ�רו ו�
ר יי "ח�י ש� ת ּכַהֶׁש ה�ע?ל�ּכַהֶׁש ה א+ מ'צ�ר�י'ם",  מ&א�ר�ץ י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ב�נ&י א�

ם כ'י  ּכַהֶׁש ה&ב'יא ו�א+ש�ר ּכַהֶׁש ה�ע?ל�ּכַהֶׁש ה א+ש�ר יי "ח�י א'
ת צ�פו�נ�ּכַהֶׁש ה".  מ&א�ר�ץ י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ב&ית ז�ר�ע א�

רו :  אמ� לו�
ם,  י�צ'יאת ש�הֶלֲעַּי&ע�ק&ר לא י' ר� צ� מ'

ם א�ל�א י' ר� צ� ת.  ע�ל מוס�ׁשַאָה ף מ' הֶלֲעַּיו� כ' ל� מ� ּכַהֶׁש ה�
ת הֶלֲעַּיו� כ' ל� ר מ� ק� ם ע' י' ר� צ� ט�פ&ל�ּכַהֶׁש ה.  ומ'

ן כ& ר:  ּכַהֶׁש הוא ו� מ& או�
י�ע+ק�ב,  עו�ד ש'מ�ך י'ק�ר&א  "לאלּכַהֶׁש ה,י) (ב�ר&אש'ית

ם כ'י ל א' א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י�ּכַהֶׁש ה י' ּכַהֶׁש ה� ך".  י' מ� ש�
רו:  אמ�

י�ע+ק�ב,  ש&ם ש�הֶלֲעַּי&ע�ק&ר לא
ׁשַאָה ף י�ע+ק�ב א�ל�א ל,  ע�ל מוס� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'

ר י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ק� ב ע' ק� י�ע+ ט�פ&ל.  ו�
ן כ& ר:  ּכַהֶׁש הוא ו� מ& או�

רו  "אלמג,יח) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה כ� ז� ר'אש�נו�ת",  ת'
לו ּכַהֶׁש ה�מ'צ�ר'הֶלֲעַּי'ים;  א&

ת הֶלֲעַּיו� נ' מ� ד� ק� נ�נו",  אל "ו� ב� ת� ת'
לו ת;  א& הֶלֲעַּיו� כ' ל� מ� ּכַהֶׁש ה�

ימג,יט) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה נ' נ� ח",  ח+ד�ש�ּכַהֶׁש ה, ע�ת�ּכַהֶׁש ה ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה  "ּכַהֶׁש ה' מ� צ� ת'
ג.  זו� גו� ל� ש�

דו�מ�ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר מ�ש�ל: ל�מ�ּכַהֶׁש ה מ�ש�לו
ד ח� א� ך ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ל� ל& ּכַהֶׁש ה� ב�ד�ר�ך,  מ�
ל בו� ופ�ג�ע צ� נ' ב, ו� א& נו.  ז� מ� מ'

יל ח' ת� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�א&ב.  מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ�ס�פ&ר ּכַהֶׁש ה'
ר אח� ג�ע כ�ך ו� ל בו� פ� צ� נ' י, ו� ר' א+ .  ּכַהֶׁש ה� מ'הֶלֲעַּי�דו�



יל מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ש�כ�ח ח' ת� ב, ּכַהֶׁש ה' א& ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� י.  מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ�ס�פ&ר ּכַהֶׁש ה� ר' א+ ּכַהֶׁש ה�
ר אח� ג�ע כ�ך ו� ל בו� פ� צ� נ' ש, ו� .  נ�ח� מ'הֶלֲעַּי�דו�
ן מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ש�כ�ח נ&יּכַהֶׁש ה� יל ש� ח' ת� ּכַהֶׁש ה' ר ו� פ& ס� ש.  מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ל� נ�ח� ּכַהֶׁש ה�

יו כ�ך ל,  ּכַהֶׁש ה� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
ת רו� צ� ת ּכַהֶׁש ה� נו� רו� אח+ ת מ�ש�כ�חו�ת ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נו�ת:  א�

כ�ת ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0012,47[ ב פ�

ת כו� ר� ב,א]  [ב�

י�ּכַהֶׁש ה ן ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה, ו�ּכַהֶׁש ה'ג'יע� קו�ר&א ּכַהֶׁש ה� מ� ּכַהֶׁש ה�מ'ק�ר�א;  ז�
ם ת כ'ו&ן א' , י�צ�א,  א� ל'בו�

ם א' א.  ל�או, לא ו� י�צ�
ים,  ק' ר� פ� וב�

נ&י שו�א&ל פ� ומ&ש'יב,  ּכַהֶׁש ה�כ�בו�ד מ'
ע,  צ� מ� א� וב�

נ&י שו�א&ל פ� יב,  ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי'ר�אּכַהֶׁש ה מ' ש' ומ&
יר.  ר�ב'י ד'ב�ר&י א' מ&

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ע,  צ� מ� א� ב�

נ&י שו�א&ל פ� יב מ' ש' אּכַהֶׁש ה, ומ& ר� הֶלֲעַּי' נ&י ּכַהֶׁש ה� פ� ּכַהֶׁש ה�כ�בו�ד,  מ'
ים,  ק' ר� פ� וב�

נ&י שו�א&ל פ� ּכַהֶׁש ה�אד�ם. ל�כ�ל ש�לו�ם ּכַהֶׁש ה�כ�בו�ד, ומ&ש'יב מ'

[תלמוד] 

ר ב�א:  ר�ב'י אמ�
את ת.  ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כו�ת ש�א&ין או�מ�ר�ת ז� בו� כ� ע� מ�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�

ם ת� או�מ&ר א' ך,  צ�ר'יך ש�ּכַהֶׁש הוא א� ר& ב� ל�
ב�כGל�ן.  ל'בו� א�ת ש�הֶלֲעַּי�כ�ו&ן ב&ר�ך, צ�ר'יך

יבון:  ת' ּכַהֶׁש ה+
ינו� א& יק?  ו� ס' פ� מ�
א ל� ��������8 :ּה?  ו� נ&ינ�ת� אותּכַהֶׁש ה> <שנינות�

א, אׁשַאָה ף כ� ּכַהֶׁש ה� יך ד�ל�א ג�ב ע�ל ו� ר' ��������8 :ּה, צ� נ&ינ�ת� ל�ב�ר&ך.  ת�
את ן או�מ�ר�ת, צ�ר'יך ז� ו& כ� ן? [ ל'בו� א�ת ל� כGל� ] 13ב�

נ���������8 :ּה ע� מ� ש� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'
י ר�ב'י ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י מ'ּׁשום אמ�ר אח� ּכַהֶׁש הוד� י�
ם <שמע>ר'אשו�ן,  ב�פ�ר�ק ל'בו� כ'ו&ן א'

שמוע> אם <וּכַהֶׁש היּכַהֶׁש הש&נ'י, י�צ�א.  ב�פ�ר�ק ל'בו� כ'ו&ן ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא פ'י ע�ל אׁשַאָה ף

ּכַהֶׁש ה ין ומ�ּכַהֶׁש ה ר'אשו�ן פ�ר�ק ב&ין מ� ק ב& ר� ש&נ'י?  פ�
ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+

ּכַהֶׁש ה כ�ל ב�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה.  כ�תוב ב�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ּׁש�כ�תוב מ�
ּכַהֶׁש ה, לא ת� ע� א�ח�ד!  א�ל�א י'ק�ר�א מ&



ר ע'יל�א:  ר�ב'י אמ�
י ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן נ' ּׁש& ּכַהֶׁש ה� יד, ו� ח' הֶלֲעַּי� ל�צ'בור.  ל�

ן אשו� ר' ּכַהֶׁש ה� י ו� נ' ּׁש& ּכַהֶׁש ה� מוד, ו� ל� ת� ל�מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה.  ל�
ר:  ק�פ�ר�א ב�ר אמ�
ין כ�ו�נ�ּכַהֶׁש ה,  צ�ר'יך ל�ך א&

ים פ�סוק'ים ש�לש�ּכַהֶׁש ה א�ל�א נ' אשו� ר' ב'ל�ב�ד.  ּכַהֶׁש ה�
נ&י כ&ן:  ות�

ד ם", ע� ת� נ�נ� ש' אן "ו� ן כ� כ� נ�ּכַהֶׁש ה, מ' ו� כ� נון.  ו�א&יל�ך ל� ּׁש' ל�

י ר�ב'י ב' ׁשַאָה ף,  א'ד&י, ר�ב חונ�ּכַהֶׁש ה, ר� ס& יו�
ל:  ב�ש&ם י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב מוא& ש�

יו ל�ק�ב&ל צ�ר'יך ל� ד.  ש�מ�י'ם מ�ל�כות ע� מ& עו� מ&
ם ּכַהֶׁש ה, א' ד?  ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה מ� מ& ב, עו� ש& יו�
ם ד.  ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה לא, א' מ& ך, עו� ל& ּכַהֶׁש ה� מ�

נ&י:  ת�
"א�ח�ד".  ל�ּכַהֶׁש ה�א+ר'יך צ�ר'יך ב�

ן ר�ב מ� ר:  י�ע+ק�ב ב�ר�ב'י נ�ח� אמ�
"ת.  וב'ל�ב�ד ב�ד�ל&

ס כו� ר סומ� ׁשַאָה ף ב� ס& או�מ&ר:  יו�
יך כ�ל ר' א+ מ� ב�א�ח�ד,  ּכַהֶׁש ה�

ין יכ' ר' א+ יו לו� מ� יו י�מ� ת� נו� ב�טו�ב�ּכַהֶׁש ה.  וש�
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� יך ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה י' ר' א+ ס�ג'ין.  מ�

ר א:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� יר� ע& ז�
ת� ל&ית ּכַהֶׁש ה�כ&ין,  כ�ל צ�ר'יך א�

ּכַהֶׁש הו כ�ד&י א�ל�א יכ& ל' מ� ת�  ש�
ץ ב�ּׁש�מ�י'ם אר� ע וב� ב� אר� ת וב� ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם.  רוחו�

ל ר�ב א& הֶלֲעַּי�א ל�ר�ב'י ש� א:  ח' ב� ר�
ינ�א ל& יו מ�ק�ב&ל ל�ר�ב'י ח�מ&י ו� ל� את> רואּכַהֶׁש ה <ואיניש�מ�י'ם.  מ�ל�כות ע�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ינ&י��������8 :ּה כ�ד מ& ח� י��������8 :ּה י�ּכַהֶׁש ה&יב ת� ד& א�פו�י,  ע�ל י�

כות ע�ל�יו מ�ק�ב&ל ּכַהֶׁש הוא ל� ש�מ�י'ם.  מ�
ר אמ� י��������8 :ּה:  ו� ל&
ינו� א& יר צ�ר'יך ו� כ' ז� ּכַהֶׁש ה� יאת ל� צ' מ'צ�ר�י'ם?  י�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ּכַהֶׁש ה.  י&ט&י ד�ל�א א�פ�ש�ר ל&ית ל� לדבר> יגיע <שלאמ'

י ר�ב'י מ' יו� ב� ּכַהֶׁש ה:  ל�ר�ב'י ש�אל ט� הֶלֲעַּי� ק' ז� ח'
ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ד�א ל&ית ר� אמ�

נ�ּכַהֶׁש ה,  צ�ר'יך ל�ך ש�א&ין ו� כ�
ב'ל�ב�ד?  ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן פ�סוק א�ל�א
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

נ�ּכַהֶׁש ה ית� ּכַהֶׁש ה& ם".  , ע�דאד� ת� נ�נ� ש' אותּכַהֶׁש ה> <ּכַהֶׁש החוורתּכַהֶׁש ה"ו�

נ&י ר�ב'י ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י מ'ּׁשום אמ�ר מ� יוד�
ּׁשום ש�אמ�ר ּכַהֶׁש ה�ג�ל'יל'י:  יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ'

ם ת ל'ק�רו�ת כ�ד&י ב���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה'פ�ס'יק א' כGל���������8 :ּה,  א�



א לא .  י�ד&י י�צ� תו� ב� חו�
י�ּכַהֶׁש ה ב�א, ר�ב'י ר�ב'י מ� ר� ב:  ב�ש&ם י' ר�

ר כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה אמ� ינ�א, ש� ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י מ'ּׁשום מ' ּכַהֶׁש הוד� י�
ּׁשום ש�אמ�ר ּכַהֶׁש ה�ג�ל'יל'י.  יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ'

נ�ן ר�ב'י ח� ן ר�ב'י ב�ש&ם יו� עו� מ� י�ּכַהֶׁש הו�צ�ד�ק:  ב�ן ש'
י�ת ב�ּכַהֶׁש ה�ל&ל אׁשַאָה ף ר� ק' כ&ן.  ּכַהֶׁש ה�מ�ג'ל�ּכַהֶׁש ה וב�

א ב� ר א� וו� ח'ס�ד�א ו�ר�ב חונ�א ר�ב ב� ין:  ּכַהֶׁש ה+ ר' ין, אמ� ב' י�ת�
ת אׁשַאָה ף יעו� ק' ת� כ&ן.  ב�

קון ל� ב ל�ב&ית ס� עון ר� מ� ש� ב ו� ב:  ב�ש&ם חונ�ּכַהֶׁש ה ר� ר�
לו פ' ש�עו�ת, י�צ�א.  ת&ש�ע ע�ד ש�מ�ע�ן א+
ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�

נ�א ע�ד א+ כ�ת ד� ר� ט� צ� ן, א' מ� מסופק> בבבל, ּכַהֶׁש הייתי <כשּכַהֶׁש הייתיל'י,  ת�

ל�ּכַהֶׁש ה�כ�א,  ס�ל�ק&ית ו�כ�ד
א ר�ב'י ש�מ�ע&ית נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם י�ס� ח� יו�

לו פ' א,  כ�ל ש�מ�ע�ן א+ ם, י�צ� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�ס&ד�ר.  ע�ל ש�ּׁש�מ�ע�ן ו�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& י:  יו� ע& ב�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה צ�ר'יך ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� שוט� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה,  פ�
ז�ּכַהֶׁש ה נ�ּכַהֶׁש ה,  פ�שוט�ּכַהֶׁש ה צ�ר'יך ו� רו� אח+ ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה יע� ק' יאּכַהֶׁש ה אח�ת ת� צ' ן.  י�ד&י מו� נ&יּכַהֶׁש ה� ש�

בון ר�ב'י ר א� הֶלֲעַּי�א ב� י:  ח' ע& ב�
,  ש�מ�ע ק'ר�י�ת יּכַהֶׁש ה� ת� כו� ר� וב'
יא יּכַהֶׁש ה� ו�לא ּכַהֶׁש ה' ת� כו� ר� , ב' יּכַהֶׁש ה� ת� כו� ר� לא ב' ּכַהֶׁש ה'יא,  ו�

יק ס' פ� ��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה' יש� ל' ז�ר ש� ח� ש�ל'יש���������8 :ּה,  ו�ּכַהֶׁש ה'פ�ס'יק ו�
ין, או� ב�קו�ר&א ר' ע+ ש� מ�ש�ע+ר'ין?  אד�ם ב�כ�ל מ�

ר י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� נ� ת� מ�
ּכַהֶׁש ה ל�א ר� ב� ת� ס� ב�קו�ר&א?  מ'

ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� אל א� נ�ן:  ל�ר�ב'י ש� ח� יו�
נ�א ב�ג'ין א+ ש�מ�ע,  ק�ר&י ד�

ת ו�ע�ב�ר או� בו� מ� ת ב� נ�פו� Gט מ� ומ�פ�ס&ק,  ּכַהֶׁש ה�
יק י?  י�ד&י א+נ�ּכַהֶׁש ה נ�פ& ת' ב� חו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ּכַהֶׁש הו ב� ב�נ'י,  א�
ם ת� מ�פ�ס'יק א' כGל���������8 :ּה,  א�ת ל'ק�רו�ת כ�ד&י א�
את� לא חו�ב�ת�ך.  י�ד&י י�צ�
ז�ר ר�ב'י ע� ל� ן ל�ר�ב'י מ�ב�ק�ר�א ס�ל&יק א� עו� מ� ר ש' א,  ב� ב� א�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
נ�א ב�ג'ין א+ יש ד� ּׁש' נ�ּכַהֶׁש ה ת� א+ נ&ם,  ק�ר&י ו� נ�מ� ת� ע" ומ' מ� "ש�
יק י?  י�ד&י א+נ�ּכַהֶׁש ה נ�פ& ת' ב� חו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ן.  א&
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� א:  ר�ב'י קGמו�י ב�ע�א י' יר� ע& ז�

ז�ר ד�ר�ב'י ב�ג'ין יע� ל'  י�ד�ע א?



ן ד�ר�ב'י עו� מ� ר ש' א ב� ב� א מ�ד�ק�ד&ק א� ת� ו� צ� מ' ס�ג'ין,  ב�
י ר' ל&י��������8 :ּה,  ּכַהֶׁש הו�

ל&י��������8 :ּה?  ּכַהֶׁש הו�ר'י ת�ּׁש'יש ד�ּכַהֶׁש הוא ב�ג'ין או�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ין:  ב�פ&רוש יג' ל' פ�
ז�ר ר�ב'י ע� ל� א.  א� ר: י�צ� אמ�
נ�ן ר�ב'י ח� ר: לא יו� י�צ�א.  אמ�
ּכַהֶׁש ה פ�ל'יג'ין?  מ�

ש�מ�ע,  ב�ק'ר�י�ת
נ&י פ� פ�ר�ק'ים,  פ�ר�ק'ים ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשוי�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא מ'
י�ת ב�ּכַהֶׁש ה�ל&ל א+ב�ל ר� ק' ּכַהֶׁש ה�מ�ג'ל�ּכַהֶׁש ה,  וב�
מו�ד&י.  א?ל'יע�ז�ר ר�ב'י אוׁשַאָה ף

נ&י:  ת�
,  ב'ש�לו�ם ּכַהֶׁש ה�ּׁשו�א&ל ר�בו�

נו ג�דו�ל ש�ּכַהֶׁש הוא ב�מ'י או� מ� ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה,  מ'
.  ּכַהֶׁש ה�ר�שות י�דו� ב�

ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� אמ�
נו ג�דו�ל ש�ּכַהֶׁש הוא ב�מ'י ל'ש�א�ל צ�ר'יך ש�אד�ם מ� ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  מ'

ד עו� נ&י:  ּכַהֶׁש ה�ד�א מ'ן ו� ת� ד'
ּכַהֶׁש ה ר� ז� ח� ע, ו� ר� נ�ש�מ�ּכַהֶׁש ה,  בו� ק�

ם ינו� ע�ל א' ר, א& ת� ,  צ�ר'יך א+ ע� ר� ק� ל'
ם .  ז�מ�ן, צ�ר'יך ל�אח�ר א' ל'ק�ר�ע�

ּכַהֶׁש ה מ� כ� ר?  ע�ל ּכַהֶׁש הוא ו� ת� א+
ד'בור.  כ�ד&י

ּכַהֶׁש ה מ� כ� ד'בור?  כ�ד&י ּכַהֶׁש הוא ו�
ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
ין ש�לו�ם ש�א'יל�ת כ�ד&י .  אד�ם ב& ל�ח+ב&רו�

א ב� ר א� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח�נ�ּכַהֶׁש ה ב�ר ב� ח� יו�
ין ש�לו�ם ש�א'יל�ת כ�ד&י ל�ת�ל�מ'יד,  ּכַהֶׁש ה�ר�ב ב&

ר אמ� י� ם לו� ו� לו� ]14ר�ב'י!" [ ע�ל�יך "ש�

נ�ן ר�ב'י ח� ּכַהֶׁש ה יו� ו� א'ד&י,  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ע�ל מ'ס�ת�מ&ך ּכַהֶׁש ה+
ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ ז�ר ר�ב'י ו� ע� ל� י א� מ& ר ל&י��������8 :ּה ח� מ� ט� ן ומ' <מתחבא>קGמו�י.  מ'

ר:  אמ�
א ין ת�ר�ת�י'ן ּכַהֶׁש ה� ל' ב'י:  ע�ב&יד ב�ב�ל�י�א ּכַהֶׁש ה�ד&ן מ'

א ל� א, ד� ד� ל ח+ א& ב'ש�לו�מ'י,  ש�
א ל� א, ד� ד� ח+ י.  ש�מוע+ת�ּכַהֶׁש ה אמ�ר ו� מ' ּׁש� מ'

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
נון כ�ך ין א' יג' ּכַהֶׁש ה' ג�בו�ן.  נ�

א יר� ע& אל ל�א ז� ד�ר�ב�ּכַהֶׁש ה,  ב'ש�ל�מ&י��������8 :ּה ש�
נון א' ין:  ד� מ' הֶלֲעַּי� ק� מ�

ב הֶלֲעַּיו� ים  "ר�אונ'יכט,ח) (א' ר' ע� או".  נ� ב� נ�ח� ו�
י י מ' מ& ין, ח� כ' ל� ּכַהֶׁש ה� ית ח�ד ל&י��������8 :ּה מ� ש.  ב& ר� ד� <בּכַהֶׁש הליכתם>מ'

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�



ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�כ�א ו� יב מ&א'יר ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ ש,  י�ת' ר� ד�
ר אמ� ן ש�מוע+ת�ּכַהֶׁש ה ו� י'ש�מ�ע&אל,  ד�ר�ב'י ש�מ&י��������8 :ּה מ'

א ל� ן ש�מוע+ת�ּכַהֶׁש ה אמ�ר ו� ע+ק'יב�ּכַהֶׁש ה.  ד�ר�ב'י ש�מ&י��������8 :ּה מ'
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

א כ�ל מ� יר ד�ר�ב'י י�ד�ע'ין ע� א' ּכַהֶׁש ה.  ד�ר�ב'י ת�ל�מ'יד&י��������8 :ּה מ& יב� ק' ע+
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

א כ�ל מ� ז�ר ד�ר�ב'י י�ד�ע'ין ע� ע� ל� י��������8 :ּה א� יד& מ' ל� נ�ן.  ד�ר�ב'י ת� ח� יו�
ּכַהֶׁש הו י קGמ&י מ'ע�בור מ� דור& י��������8 :ּה?  א+ מ& ל� אליל> <פסלצ'

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ת� ּכַהֶׁש ה, א� ג מ� ל& ר?  ל&י��������8 :ּה פ� יק� כבוד> לו <חולקא'

י ע+בו�ר א�ל�א מו� Gינ&י��������8 :ּה.  ו�ס�מ&י ק ע&
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ר ע+ב�ד, ד�ל�א א�ל�ע�ז�ר ר�ב'י י�אות ב� יך.  ע+ מ& Gק
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ת� א'ד&י, יו�ד&ע� ב�ר י�ע+ק�ב ל�פ�הֶלֲעַּי&ס.  א�

נ�ן ו�ר�ב'י ח� רון ב�ע&י יו� י&ימ� ן ש�מוע+ת�ּכַהֶׁש ה ד� ש�מ&י��������8 :ּה?  מ'
ר�ח+מ'ים:  ע�ל�יּכַהֶׁש ה� ב'ק&ש ד�ו'ד אׁשַאָה ף

ים ל' ּכַהֶׁש ה' עו�ל�מ'ים".  ב�אּכַהֶׁש ה�ל�ך  "אגור�ּכַהֶׁש הסא,ּכַהֶׁש ה) (ת�
י ר�ב'י ב' ס, ר� ח� ינ� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה פ' ח� יו�
י כ' ל�עו�ל�ם?  ח�י�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא ד�ו'ד ל&ב ע�ל ע�ל�ת ו�

ר א�ל�א ד�ו'ד:  אמ�
ּכַהֶׁש ה כ� ז� ין ד�ב�ר�י ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו א� ר' מ�  ש�מ'י ע�ל נ�א?
י ת& ב� י כ�נ&ס'הֶלֲעַּיו�ת ב� ת& ב� מ'ד�ר�שו�ת.  וב�

ּכַהֶׁש ה ל&י��������8 :ּה?  ּכַהֶׁש ה+נ�י�ּכַהֶׁש ה מ�
י ו' ר ל& ר:  ג�ז'יר�א ב� אמ�
ר כ�ל מ& או� ��������8 :ּה,  מ'ּׁש&ם ש�מוע�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ר� מ� או�

יו ת� תו� פ� מו� רו�ח+שו�ת ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ר.  ע' ב� ק� ב�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�
ים (ש'יר יר' ּׁש' ים",  ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'פ�ת&י  "דו�ב&בז,י) ּכַהֶׁש ה� נ' ש& י�

ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה כ�כ�מ�ר ל ּכַהֶׁש ה� ים ש� נ�ב' באדמּכַהֶׁש ה> שּכַהֶׁש הובשל <פרימ&א&ל�יו.  ז�ב ש�ּכַהֶׁש הוא ע+

ינ�א ר�ב'י נ' ן;  ו�ר�ב'י פ�פ�א ב�ר ח+ ימו� ס'
ר:  ח�ד אמ�

ן.  ד�ש�ת&י כ�ּכַהֶׁש ה�ד&ן יטו� ד' נ� מתובל> <ייןקו�

נ�ּכַהֶׁש ה ר� ח[ ר:  ו� אמ�
ר ד�ש�ת&י כ�ּכַהֶׁש ה�ד&ן מ� יק,  ח+ ת' ע�

י��������8 :ּה ש�ת&י ד�ּכַהֶׁש הוא ג�ב ע�ל אׁשַאָה ף מ& ע� י��������8 :ּה, ט� י��������8 :ּה.  ל& פומ& ב�

ין ל&יצ�נ'ים.  בו� ש�א&ין דו�ר א&
ּכַהֶׁש ה ר פ�ר'יצ&י ּכַהֶׁש ה�יו מ� דו� ין?  ּכַהֶׁש ה� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' עו�
יו יו א&צ�ל ּכַהֶׁש הו�ל�כ'ין ּכַהֶׁש ה� ת� נו� לו� ד ח� ו' ד� ל� ים ש� ר' מ� או� :  ו� לו�

ת ימ� ד, א& ו' נ�ּכַהֶׁש ה ד� ב� ש?  ב&ית י' ד� ק� מ' ּכַהֶׁש ה�
י ת� ימ� נ&ל&ך"?  יי "ב&ית א&

ּכַהֶׁש הוא ר:  ו� מ& או�
ין פ'י ע�ל אׁשַאָה ף נ' ו� כ� ת� מ' י,  ש� נ' יס& ע' כ� ּכַהֶׁש ה� ל�



א י:  ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ&ח� ש�א+נ'י ע�ל�י י�ב� ב' ל' ב�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ים  "������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ�ח�ת'יקכב,א) (ת� ר' מ� א� נ&ל&ך".  יי ב&ית ל'י ב�

יך",  י'מ�ל�או  "כ'יז,יב) ב (ש�מוא&ל י�מ�
ר ל ר�ב'י אמ� מוא& י:  ב�ר ש� נ' מ� נ�ח�
ר ל�ד�ו'ד:  ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש אמ�

ים ד, י�מ' ו' ים ד� א' ל& נ�ּכַהֶׁש ה א+נ'י מ� ל�ך,  מו�
י ינ' נ�ּכַהֶׁש ה א& ים.  י�מ'ים ל�ך מו� ר' ס& ח+

נ�ּכַהֶׁש ה ב�נ�ך ש�למ�ּכַהֶׁש ה כ�לום ש,  ב&ית בו� ד� ק� מ' ּכַהֶׁש ה�
ת?  בו� ל�ּכַהֶׁש ה�ק�ר'יב לא נו� ב� ר� ק�

יב ב' עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה,  ש�א�ת�ּכַהֶׁש ה וצ�ד�ק�ּכַהֶׁש ה מ'ש�פ�ט ע�ל�י ח�
ר ת& ת.  מ'ן יו� נו� ב� ר� ק� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
ר ומ'ש�פ�ט צ�ד�ק�ּכַהֶׁש ה  "ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש הכא,ג) (מ'ש�ל&י ח� ב� ח."  ל�יי נ' ב� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� מ'

פ'ס�ק�א. 
נ&י שו�א&ל "וב�פ�ר�ק'ים פ� ומ&ש'יב."  ּכַהֶׁש ה�כ�בו�ד מ'

נ&י פ� מ&ש'יב?  ּכַהֶׁש הוא מ�ּכַהֶׁש ה מ'
נ&י פ� אּכַהֶׁש ה, או� מ' ר� הֶלֲעַּי' ד?  מ'פ�נ&י ּכַהֶׁש ה� בו� כ� ּכַהֶׁש ה�

נ���������8 :ּה ע� מ� ש� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'
ע,  צ� מ� א� "וב�

נ&י שו�א&ל פ� יב מ' ש' אּכַהֶׁש ה, ומ& ר� הֶלֲעַּי' . ּכַהֶׁש ה�
יר." ר�ב'י ד'ב�ר&י א' מ&

א ּכַהֶׁש הראשונּכַהֶׁש ה> <אבלק�ד�מ�י�ת�ּכַהֶׁש ה:  ּכַהֶׁש ה�

ד מ'פ�נ&י "שו�א&ל בו� כ� יב ּכַהֶׁש ה� ש' ד."  מ'פ�נ&י ומ& בו� כ� ּכַהֶׁש ה�
ע צ� מ� א� אּכַהֶׁש ה מ'פ�נ&י שו�א&ל "וב� ר� הֶלֲעַּי' ומ&ש'יב.  ּכַהֶׁש ה�

יר." ר�ב'י ד'ב�ר&י א' מ&
נ&י פ� מ&ש'יב?  ּכַהֶׁש הוא מ�ּכַהֶׁש ה מ'
נ&י פ� אּכַהֶׁש ה, או� מ' ר� הֶלֲעַּי' ד?  מ'פ�נ&י ּכַהֶׁש ה� בו� כ� ּכַהֶׁש ה�

נ���������8 :ּה ע� מ� ש� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'
ר: י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה "רב'י מ& או�

ע צ� מ� א� אּכַהֶׁש ה מ'פ�נ&י שו�א&ל ב� ר� הֶלֲעַּי' נ&י ומ&ש'יב ּכַהֶׁש ה� פ� ּכַהֶׁש ה�כ�בו�ד.  מ'
א ק�ד�מ�י�ת�ּכַהֶׁש ה:  ּכַהֶׁש ה�

אּכַהֶׁש ה מ'פ�נ&י "שו�א&ל ר� הֶלֲעַּי' נ&י ומ&ש'יב ּכַהֶׁש ה� פ� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי'ר�אּכַהֶׁש ה."  מ'
דון ע�ד ּכַהֶׁש ה�פ�ר�ש�ּכַהֶׁש ה.  ב�א�מ�צ�ע כ�

לו פ' א+ סוק?  ב�א�מ�צ�ע ו� פ� ּכַהֶׁש ה�
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ברמיזּכַהֶׁש ה> שלום <אומרמ�ר�מ&ז,  י'

נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י <מדבר>מ'ש�ת�ע&י.  יו�

יו�ס&ׁשַאָה ף:  ר�ב בש&ם חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י
ב�ם",   "ו�ד'ב�ר�ת�ו,ז) (ד�ב�ר'ים
ן כ� הֶלֲעַּי&ש מ' ב�ם.  ל�ד�ב&ר ר�שות ל�ך ש�

ת כו� ר� ] 1ב,ב [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�



לו א& ין ּכַהֶׁש ה&ן ו� ים:  ב& ק' ר� פ� ּכַהֶׁש ה�
ין ל�ּׁש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה,  ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ב&
ין ע",  ש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ב& מ� "ש� ל'
ין י�ּכַהֶׁש ה ב& ּכַהֶׁש ה� "ו� ע" ל' מ� ",  א'ם "ש� ש�מ�ע�
ין ם "ו�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ב& ר",  א' אמ� הֶלֲעַּי� "ו� " ל� ע� מ� ש�
ין "א?מ�ת ב& יב".  "ו�הֶלֲעַּי�אמ�ר" ל� י�צ' ו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ין "א?מ�ת ב& יב",  "ו�הֶלֲעַּי�אמ�ר" ל� י�צ' ו�
יק.  לא ס' י�פ�

[תלמוד] 

ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
י��������8 :ּה מ& ע� ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ט� א?לּכַהֶׁש ה&יכ�ם",  יי , "א+נ'ייוד�

יב:  ת' וכ�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� ים  "ו�ייי,י) (י' לּכַהֶׁש ה' א?מ�ת".  א?

ת כו� ר� ] 2ב,ב [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

ר ע� ר�ב'י אמ� Gש ּכַהֶׁש הו� ק�ר�ח�ּכַהֶׁש ה:  ב�ן י�
ּכַהֶׁש ה מ� "ו�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ק�ד�מ�ּכַהֶׁש ה ל� ם "ש�מ�ע" ל' "?  א' ע� מ� ש�
כות ע�ל�יו ש�הֶלֲעַּי�ק�ב&ל כ�ד&י ל� ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה,  ש�מ�י'ם מ�

ר אח� מ'צ�ו�ת.  ע�ל כ�ך ו�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� "ו�הֶלֲעַּי�אמ�ר" ?  א'ם "ו� " ל� ש�מ�ע�

"ו�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ם ש� ג א' ּכַהֶׁש ה& " נו� ע� מ� ּכַהֶׁש ה,  ב�הֶלֲעַּיו�ם ש� ל� י� ל� וב�
ינו� ר" א& אמ� הֶלֲעַּי� ג "ו� ּכַהֶׁש ה& ם. א�ל�א נו� הֶלֲעַּיו� ב�

[תלמוד] 

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י נ�ן: [ ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� ]15יו�
ּכַהֶׁש ה רו:  ט�ע�ם מ� אמ�

ין לו�ב&ש אד�ם ל' פ' ת ו�קו�ר&א ת� ומ'ת�פ�ל&ל?  ש�מ�ע א�
כות ע�ל�יו ש�הֶלֲעַּי�ק�ב&ל כ�ד&י ל� <בשלמות>מ�ש�ל&ם.  ש�מ�י'ם מ�

ר:  ר�ב אמ�
ת קו�ר&א יו א�ת ו�לו�ב&ש ש�מ�ע א� ל� פ' ומ'ת�פ�ל&ל.  ת�

א נ&ית� ת� יג�א ד�ר�ב מ� ל' י.  פ� לו� עליו> חלוקּכַהֶׁש ה רב של <ּכַהֶׁש הברייתאע+

ת ע'ם ע�סוק ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ּכַהֶׁש ה+ר&י מ& ר,  ּכַהֶׁש ה� ב� ק� ב�
ּכַהֶׁש ה יע� ג' ּכַהֶׁש ה' נ�ת ו� ש�מ�ע,  ק'ר�י�ת עו�

ש ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י ר& ם פו� קו� מ� ט�ּכַהֶׁש ה[ר�ּכַהֶׁש ה,  ל'
ש ב& לו� ין ו� ל' פ' ת ו�קו�ר&א ת� ומ'ת�פ�ל&ל."  ש�מ�ע א�

א נ&ית� ת� א מ� ע� הֶלֲעַּי� ס� ב.  מ� ר� <ּכַהֶׁש המשנּכַהֶׁש ה>ל�

יו י�ק�ב&ל ש�אד�ם "א&ל�א ל� ּכַהֶׁש ה,  ש�מ�י'ם מ�ל�כות ע� ל� ח' ת�
ר אח� ת."  עו�ל ע�ל�יו י�ק�ב&ל כ�ך ו� וו� צ� מ'



ר י�נ�י:  ר�ב'י אמ�
ין ל' פ' י.  גוׁשַאָה ף צ�ר'יכ'ין ת� נ�ק'
נ&י פ� יקו לא מ�ּכַהֶׁש ה מ' ז' ח? ן?  ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה� תפילין> במצוות נזּכַהֶׁש הרו <לאב�

נ&י פ� ּכַהֶׁש ה�ר�מ�א'ין.  מ'
א ד� ב� נ�ש,  ב�ר ב�ח�ד ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה עו�
ב&י��������8 :ּה.  ח�ב�ר&י��������8 :ּה, וכ�פ�ר ג�ב&י ד�אפ�ק&ד

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
נ&ית,  ל�ך ל�א ימ� ּכַהֶׁש ה&

ן א�ל�א י' ל� א' ך ל� יש� ר& ב� נ&ית.  ד' ימ� ּכַהֶׁש ה&
ר לו�ב�ש�ן ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה י�נ�י ר�ב'י יו� אח� ל� ּכַהֶׁש ה ח� לש� ים,  ש� י�מ'

ר מ� ק.  ש�ּכַהֶׁש ה�ח�ל'י לו� ר& מ� <מטּכַהֶׁש הר>מ�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ו �נ&כ'י, ע+ו � ל�כ�ל  "ּכַהֶׁש ה�ס�ל&ח�קג,ג) (ת�

י."  ל�כ�ל ּכַהֶׁש ה�ר�פ&א כ' לואי� ח+ ת�
נ�ן ר�ב�ן ח� אי,  ב�ן יו� כ� ז�
ן ל�א וו� י ּכַהֶׁש ה+ לו� פ' נ&י��������8 :ּה,  ז�ע'ין ת� מ'
א ל�א ט� י� ק� א.  ו�ל�א ב� ו� ת� ס' ב�

ג ו�כ�ך ז�ר ר�ב'י נ�ּכַהֶׁש ה� יע� ל' ידו� א? מ' ל� אח+ר�יו.  ת�
א ר�ב'י ל� א, ד� ו� ת� ס' נ�ן, ב� ח� יק ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה יו� ז& <עוטׁשַאָה ף>ר&יש&י��������8 :ּה,  ח�

ּכַהֶׁש ה ו� יש ּכַהֶׁש ה+ ב& ן.  ל� יּכַהֶׁש הו� ר& ת�
ּכַהֶׁש ה ב�ר�ם ו� ּכַהֶׁש ה+ א, ד� ט� י� ק� יק ב� ז& ר&יש&י��������8 :ּה,  ח�

ּכַהֶׁש ה ל�א ו� יש ּכַהֶׁש ה+ ב& ד�א�ד�ר�ע&י��������8 :ּה.  א�ל�א ל�
ּכַהֶׁש ה כ�ד ו� י,  אז&יל ּכַהֶׁש ה+ ח& ס� <לרחוץ>מ'

ן יו� ין,  א&צ�ל מ�ג'יע� ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה כ& י�ר' ל& או� ּכַהֶׁש המלתחּכַהֶׁש ה> <אנשיּכַהֶׁש ה�

י�ּכַהֶׁש ה חו�ל�צ�ן.  ּכַהֶׁש ה�
ינו� א& ּׁשום אסור ו� ע�ר�ו�ּכַהֶׁש ה?  מ'
ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� ר ח' א:  ב� ב� א�

ין ס' ר� Gיק פ' ים.  ל�בוש ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א� נ' פ� ב' גוׁשַאָה ף, חלוק> <בגדמ'

ּכַהֶׁש ה ו�כ�ד ו� י,  נ�פ&יק ּכַהֶׁש ה+ ח& ס� מ'
וו� ל&י��������8 :ּה.  י�ּכַהֶׁש ה+ב'ין ּכַהֶׁש ה+

ר ק:  ר�ב'י אמ� ח� צ� י'
י�ּכַהֶׁש ה י�ע+ק�ב ע�ד ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה� ר� ס� מו� ר� ּכַהֶׁש המרחץ> <שומרלו�ב�ש�ן.  ת�

ן ו�כ�ד וו� נ&י ּכַהֶׁש ה+ ע� ת� ת� �ן מ' מ' לו> לתת מתאחרים <וכשּכַהֶׁש היול�ל&י��������8 :ּה,  ל�

ּכַהֶׁש ה ו� מ'ל�ת�א:  ד�א אמ�ר ּכַהֶׁש ה+
ת ש�נ&י נו� רו� יו א+ ר:  י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ע'ם מ�ּכַהֶׁש ה�ל�כ'ין ּכַהֶׁש ה� ב� ד� מ' ב�

נו� רו� ים ש�ל�ח�י א+ מ' ל� עו� נו� ּכַהֶׁש ה� רו� א+ ש�ל�יו�ס&ׁשַאָה ף.  ו�
יו ּכַהֶׁש ה� ת ו� מו� Gם א ל� עו� או�מ�ר'ים:  ּכַהֶׁש ה�
ן "מ�ּכַהֶׁש ה יב� נ&י ט' ש� ל' ת ש� נו� רו� ּכַהֶׁש ה�ל�לו?"  א+
יו ּכַהֶׁש ה� ין י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ו� ר' מ� ל�ּכַהֶׁש ה�ן:  או�
נו� "ז�ּכַהֶׁש ה רו� נו� ש�ל�יו�ס&ׁשַאָה ף, ו�ז�ּכַהֶׁש ה א+ רו� ים."  ש�ל�ח�י א+ מ' ל� עו� ּכַהֶׁש ה�
יו ּכַהֶׁש ה� ת ו� מו� Gם א ל� עו� ין ּכַהֶׁש ה� נ' ים:  י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל א�ת מו� ר' מ� או� <מרגיזים>ו�

ת ל�א+רו�ן א�פ�ש�ר "ו�כ'י מ&  ּכַהֶׁש ה�
ת יו� ּכַהֶׁש ה� ים?"  ש�ל�ח�י א+רו�נו� ע'ם מ�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ל' מ' ל� עו� ּכַהֶׁש ה�

יו ּכַהֶׁש ה� או�מ�ר'ים:  י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ו�
ר י�ד&י "ע�ל מ& ּׁש' ּכַהֶׁש ה."  ּׁש�כ�תוב מ�ּכַהֶׁש ה ז�ּכַהֶׁש ה ש� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ב�

ּכַהֶׁש ה מ� ל� ר ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ו� א?  ד�א אמ� ת� ל� מ'



ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+
ר ב�ג'ין ימ� י�א.  מ'ל�א מ& ר� או� ד�
ר נ�א:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� מ�

ין כ& ּכַהֶׁש ה� א ל&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ל�א ו� ל� ר ח[ר'י ד�או�ר�י�א מ' ימ� מ& ד�א?  א�ל�א ל�
ין א�ל�א תור' נ� ר:  ק' מ� ן, לו� וו� <עקיצּכַהֶׁש ה>ּכַהֶׁש ה+

ׁשַאָה ף ס& כות,  ז�כ�ּכַהֶׁש ה לא יו� ל� מ� ל�
יו ש�ּׁש'מ&ר י�ד&י ע�ל א�ל�א ת� וו� צ� ש מ' ד� ק� ל� ּכַהֶׁש הוא.  ב�רוך ש�
אנו ינו לא ו� כ' ּכַהֶׁש המרחץ> <ביתּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�כ�בו�ד ל�כ�ל ז�

יו ש�ּׁש�מ�ר�נו י�ד&י ע�ל א�ל�א ת� וו� צ� ש מ' ד� ק� ל� ּכַהֶׁש הוא.  ב�רוך ש�
תון א+ י ו� י' ע� א מ�ב�ט�ל�ּכַהֶׁש ה ב� ת� ו� צ� נ�ן?  מ' מ'

ן?  מ�ב�ר&ך ּכַהֶׁש הוא צ�ד ז�ּכַהֶׁש ה כ�א&י יּכַהֶׁש ה� ל& ע+
ן ר�ב'י יק� ר' ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ב�ש&ם ז� א'ד&י:  ב�

ן כ�ש�ּכַהֶׁש הוא ת& ּכַהֶׁש הו ע�ל נו� או�מ&ר?  י�ד, מ�
ר "ב�רוך ש� יו,  ק'ד�ש�נו א+ ת� וו� צ� מ' ב�
נו ו� צ' ת ע�ל ו� ו� צ� ת�פ'ל'ין."  מ'

ן כ�ש�ּכַהֶׁש הוא ת& ּכַהֶׁש הו ע�ל נו� אש, מ� ר� או�מ&ר?  ּכַהֶׁש ה�
ר "ב�רוך ש� יו,  ק'ד�ש�נו א+ ת� וו� צ� מ' ב�
נו ו� צ' ת ע�ל ו� ו� צ� ת מ' נ�ח� ת�פ'ל'ין."  ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש הו כ�ש�ּכַהֶׁש הוא ן, מ� צ� ל� או�מ&ר?  חו�
ר "ב�רוך ש� יו,  ק'ד�ש�נו א+ ת� וו� צ� מ' ב�
נו ו� צ' חGק�יו."  ל'ש�מ�ר ו�

י�א את� ן ו� מ� ר:  כ� מ� ד�
ין "ב�חGק�ת ל' פ' מ�ד�ב&ר".  ּכַהֶׁש ה�כ�תוב ת�

ן ב�ר�ם מ� כ�תוב ּכַהֶׁש ה�פ�ס�ח "ב�חGק�ת ד�מ�ר כ� ר",  ּכַהֶׁש ה� ב& ד� מ�
בזאת> שייך <לאב�ד�א.  ל�א

ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� ר:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ז� ע� ל� א�
ן ת& נו� ין ּכַהֶׁש ה� ל' פ' 'ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה'.  עו�ב&ר ב�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ת� ב�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
ּכַהֶׁש ה א�ת  "ו�ש�מ�ר�ת�יג,י) (ש�מו�ת ק� Gח ��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�את ּכַהֶׁש ה� ד� ע+ מו�  ל�

ים מ' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה."  מ' ימ� י�מ'
לא ים", ו� ל&ילו�ת,  "י�מ'

ט ר� ּכַהֶׁש ה", פ� ימ� ים ל�ּׁש�ב�תו�ת "י�מ' י�מ' ים.  ו� ב' טו�
א ּכַהֶׁש ה� יב א�ב�ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ו� נ&י י�ת' ת� י!  ות�פ'לו�י ב�ר�מ�ש�א מ� לו� ע+

ן ד� צ� �ד� ין מ� מ' י�ּכַהֶׁש ה, וכ� ן ּכַהֶׁש ה� דו� ק� .  ּכַהֶׁש ה�יו פ' י�דו� ן", רפוי> <אוליב� רו� פו� ר� "פ�

ית מ&ימ�ר:  ד�ב�ע&י א'
ר לא ן,  א�ל�א אמ� ת& נו� ּכַהֶׁש ה�

ם א+ב�ל יו ּכַהֶׁש ה�יו א' ל� ר.  מ'ב�עו�ד ע� ת� Gם, מ יו�
ית מ&ימ�ר,  ד�ב�ע&י א'

ן ת� ו� צ� ב ש�ת'ס�ל&ק כ�ד&י מ' ּכַהֶׁש ה�ּׁשוק. מ'ן ּכַהֶׁש ה�ר�ג�ל ר�
ית א' נ���������8 :ּה ד�ב�ע&י ו� ע� מ� ש� ר, נ' ימ� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן מ&

י�ּכַהֶׁש היג,ט) (ש�מו�ת ּכַהֶׁש ה� ל�או�ת",  ל�ך  "ו�
ת ל�או�ת,  ל�ך ש�ּכַהֶׁש הוא א�

ים פ�ר�ט י�מ' ים ל� ב' ו�ש�ב�תו�ת,  טו�



או�ת.  ש�כGל�ן
לא ּכַהֶׁש ה"?  "מ'הֶלֲעַּי�מ'ים כ�ת�ב כ&ן ו� ימ� י�מ'
נ�ן:  ר�ב'י ד�מ�ר כ�י'י א�ל�א ל�ך ל&ית ח� יו�
א כ�ל ל� ברור> מקור לו שאין <דברמ�ח�ו�ר�א,  ד�ל�א מ'

ין כ' מ� ס� ן ל���������8 :ּה מ� ס�ג'ין.  א+ת�ר'ין מ'

ן?  נ�ש'ים נ�י' מ'
םיא,יט) (ד�ב�ר'ים ת� ד� מ� ל' ת א�ת�ם  "ו� ב�נ&יכ�ם",  א�
לא ם.  א�ת ו� יכ� ת& נו� ב�
ת מוד ח�הֶלֲעַּי�ב ש�ּכַהֶׁש הוא א� ל� ת� תו�ר�ּכַהֶׁש ה,  ב�

ב הֶלֲעַּי� ב�ת�פ'ל'ין;  ח�
ינ�ן א& ים, ש� ת נ�ש' בו� הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה,  ב�ת�ל�מוד ח� ר� תו�

ינ�ן ת א& בו� הֶלֲעַּי� ין.  ח� ל' פ' ת� ב�
יבון:  ת' ּכַהֶׁש ה+

יכ�ל ּכַהֶׁש ה+ר&י ּכַהֶׁש ה כוש'י ב�ת מ' ת� י� ת�פ'ל'ין!  לו�ב�ש�ת ּכַהֶׁש ה�
תו� ש� א' ּכַהֶׁש ה ש�ל�יו�נ�ּכַהֶׁש ה ו� ת� י� ]16ל�ר�ג�ל'ים, [ עו�ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�

לא יּכַהֶׁש ה� מ&חו ו� י�ד� ח+כ�מ'ים!  ב�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ב� א�

נ�ּכַהֶׁש ה ל�א'ש�תו� יו� ל� מיחו> שלא ּכַהֶׁש הושב יונּכַהֶׁש ה של אשתו על <רקּכַהֶׁש הוש�ב�ּכַהֶׁש ה.  ש�

יכ�ל חו ב�ת מ' י, מ& ים.  ב�י�ד�יּכַהֶׁש ה� כוש' מ' כ� ח+

נ&י:  ת�
נ�ס כ� נ' ל�מ�ר�ח�ץ,  ּכַהֶׁש ה�
ם קו� ין אד�ם ש�ב�נ&י מ� ד' מ� ל�בוש'ין,  עו�

ּכַהֶׁש ה,  מ'ק�ר�א ש�ם י&ש ל� פ' ות�
ין א& ר צ�ר'יך ו� מ� ש�לו�ם.  ש�א'יל�ת לו�
ן ת& ין,  נו� ל' פ' ת�
ין א& ר צ�ר'יך ו� מ� י�ח+לץ;  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא לו�

ם קו� ב מ� ר� נ&י ש� ין אד�ם ב� יל' ג' ת ר� יו� ּכַהֶׁש ה� ין ל' ד' מ� ע+רGמ'ין,  עו�
ין ש�לו�ם,  ש�א'יל�ת ש�ם א&

ין א& ר צ�ר'יך ו� מ� ּכַהֶׁש ה.  מ'ק�ר�א לו� ל� פ' ות�
ץ ל& חו� ת�פ'ל'ין,  ו�

ין א& ר צ�ר'יך ו� מ� י'ת&ן.  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא לו�
ן ת� צ� ק� ן ע+רGמ'ין מ' ת� צ� ק� ל�בוש'ין,  ומ'

ש�לו�ם,  ש�א'יל�ת ש�ם י&ש
ין א& לא מ'ק�ר�א לא ש�ם ו� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  ו�
ינו� א& ץ ו� ל& ינו� ת�פ'ל�יו חו� א& ן.  ו� ת& נו�
ינו� א+ב�ל לו�ב�ש�ן,  א&

מ�ר�ח�ץ.  או�ת���������8 :ּה ש�ל�כ�ל מ&ר�שות ש�הֶלֲעַּי&צ&א ע�ד
א ד� ק ר�ב'י ד�מ�ר ל�י'י מ�ס�הֶלֲעַּי�ע�א ו� ח� צ� נ�ן:  ר�ב'י ב�ג'ין י' ח� יו�
י�ּכַהֶׁש ה ת�ר�מו�ס�ר�ּכַהֶׁש ה י�ע+ק�ב "ע�ד ּכַהֶׁש המרחץ> <שומרלו�ב�ש�ן."  ּכַהֶׁש ה�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� א:  ר�ב'י קGמ&י ב�ע�א י' יר� ע& ז�
ּכַהֶׁש ה ת� י� ת מ�ר�ח�צ�ת מ�ר�ח�ץ ּכַהֶׁש ה� ימו� ּכַהֶׁש ה,  ב' מ� ח� ּכַהֶׁש ה�
ינ���������8 :ּה א& ת ו� צ� ח� ר� ת מ� ימו� ּכַהֶׁש ה�ג�ש�מ'ים?  ב'



ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
אׁשַאָה ף ץ, ו� ח� ר� ת,  ש�א&ינ���������8 :ּה פ'י ע�ל מ� צ� ח� ר� מ�

ית אּכַהֶׁש ה.  בו� ש�א&ין פ'י ע�ל ּכַהֶׁש ה�כ'ס&א, אׁשַאָה ף וב& צו�
ר:  עGק�ב�א מ�ר אמ�

ן יתח+ז'יר�א אּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש הוא.  מ�טGל�ט�ל כ'ס&א , ב&
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ע&י:  יו�
ן ּכַהֶׁש ה אּכַהֶׁש ה& ר� ר� ּכַהֶׁש הו?  ג&ׁשַאָה ף ד�ע�ל צ� א, מ� ּכַהֶׁש הים> חוׁשַאָה ף שעל צואּכַהֶׁש ה <גושי�מ�

ר י ר�ב'י אמ� <ּכַהֶׁש הרופא> אס�י�א אמ'

י ר' יום,  ל&י��������8 :ּה מ�ע�ב�ר י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הו� ל� פ� בסדין> אותו <לּכַהֶׁש הסירב�

א ל� ינ�ן ו� כ' מ� ע+לו�י.  ס�

א ר�ב'י יר� ע& י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר א�ב�א ב�ש&ם ז�
ל כ& ן או� ּכַהֶׁש ה� ע+ר�אי,  א+כ'יל�ת ב�
ינו� א& כ&ל ו� ן או� ּכַהֶׁש ה� ק�ב�ע.  א+כ'יל�ת ב�
ן י�ש&ן ּכַהֶׁש ה� ע+ר�אי,  ש&נ�ת ב�

ינו� א& ן י�ש&ן ו� ּכַהֶׁש ה� ק�ב�ע.  ש&נ�ת ב�
ית נ&י:  ת�נ�י א' ת�

ת.  פ�ע�ם מ�ב�ר&ך אח�
ית נ&י:  ת�נ�י א' ת�

ם.  י' מ� ע+ פ�
ן א; אח�ת" "פ�ע�ם ד�מ�ר מ� יח� , נ'
ן ך ד�מ�ר מ� ר& ב� ים" ש�ת&י "מ� מ' ע� , פ�
א נון אכ�ל ּכַהֶׁש ה� א' ע+לו�י!  ו�

ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�
��������8 :ּה מ� הֶלֲעַּי� אותּכַהֶׁש ה> <פירש י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה ב�ר א�ב�א ק�

כ&ל או� ן ב� ּכַהֶׁש ה� ע+ר�אי.  א+כ'יל�ת ב�
א ר�ב'י יר� ע& א�ב�א:  ר�ב'י ב�ש&ם ז�
נ&ס לא כ� יו ּכַהֶׁש ה�מ�י'ם ל�ב&ית אד�ם י' ר� פ� יו.  ות�פ'ל�יו וס� י�ד� ב�
נ�ן, כ�ד ר�ב'י ח� ּכַהֶׁש ה יו� ו� ב'יד&י��������8 :ּה,  ס'פ�ר�א ּכַהֶׁש ה+
ּכַהֶׁש ה ו� ל�ח[ר�ן;  ל&י��������8 :ּה י�ּכַהֶׁש ה&יב ּכַהֶׁש ה+
ין כ�ד י' ו� י ּכַהֶׁש ה� לו� פ' ּכַהֶׁש ה ת� ו� י, ּכַהֶׁש ה+ לו� ן.  ק�א&ים ע+ בו�

א נ&ית� ת� י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר א�ב�א ע�ל פ�ל'יג�א מ�
ם ל�ב&ית אד�ם "נ'כ�נ�ס י' מ� יו וס�פ�ר�יו ּכַהֶׁש ה� ל� פ' ."  ות� ב�י�דו�

ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�
��������8 :ּה מ� הֶלֲעַּי� י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר א�ב�א ק�

אן ן,  ב�י�כ�ל כ� ש� ב� ל� ל�
אן ל ב�ש�א&ינו� כ� ל�ל�ב�ש�ן.  י�כו�
ּכַהֶׁש ה ד'ל�א ו� צ� ן, מ' ן,  ע�ב&יד ל�א כ& כן> לא <שאםבו�

ּכַהֶׁש ה מ� י ּכַהֶׁש הוא ל� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז& ב� לו�ן?  מ�
יו ב�ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה ין ּכַהֶׁש ה� נ' ת� ן נו� ת� ן,  או� יּכַהֶׁש ה� ר& ב� ח� ל�

יו ּכַהֶׁש ה� ין ו� ל' ט� ן נו� ת� ין.  או� ח' ר� ובו�
ינו ק' ת� ין ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה' יח' נ' ב�חו�ר'ין.  מ�

תו� וכ�ש�א&ר�ע מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה,  או�
ינו ק' ת� נ�ס אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א ּכַהֶׁש ה' כ� .  ו�ּכַהֶׁש ה&ן נ' י�דו� ב�

א ר�ב'י ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י יר� ע& ר:  ז� אמ�
ּכַהֶׁש הוא ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א ו� הֶלֲעַּיו� ן,  כ�ד&י ב� ש� ב� ל� ל�



ם א+ב�ל ם א&ין א' הֶלֲעַּיו� ן, אסור.  כ�ד&י ב� ש� ב� ל� ל�
ּכַהֶׁש ה ד'ל�א ו� צ� ן, מ' ן,  ע�ב&יד ל�א כ& בו�
ּכַהֶׁש ה מ� י ּכַהֶׁש הוא ל� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז& ב� לו�ן?  מ�

א י�ש� ר:  ל&ו'י ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ב�ר מ� אמ�
ן אות,  ד�ע�ב&ד מ� ב� ט�

ן עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� נ�ן כ'יס ל� ת� נו� ח, ו� פ� ט� ל� .  ע�ל ש� ל'בו�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' י יי  "ש'ו'ית'יטז,ח) (ת� ד' נ�ג� יד".  ל� מ' ת�

ן מ� אמ�ר'ין:  ת�
ינו� כ�ל א& כ�נ�פ�י'ם,  ב�ע�ל כ�א?ל'יש�ע ש�
ת�פ'ל'ין.  י'ל�ב�ש לא

א ר�ב'י יר� ע& י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר א�ב�א ר�ב'י ב�ש&ם ז�
נ&ס לא כ� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ק�ב�רו�ת ל�ב&ית אד�ם י' י�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ש�ם.  צ�ר�כ�יו ו�

ם א' כ�תוב כ&ן, ע�ל�יו ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ו� או�מ&ר:  ּכַהֶׁש ה�
גיז,ּכַהֶׁש ה) (מ'ש�ל&י ש  "לע& ר� ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש הו".  ח&ר&ׁשַאָה ף ל�

<מעשּכַהֶׁש ה>ד�ל�מ�א: 

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ן ו�ר�ב'י רGב�א ח' נ�ת� ן יו� וו� י מ�ּכַהֶׁש ה�ל�כ'ין ּכַהֶׁש ה+ מ& Gע�ר�ס&י��������8 :ּה ק 
ן ד�ר�ב'י עו� מ� ר ש' ּכַהֶׁש ה ב� ס& ר יו� י�א,  ב� נ� קו� ל�
ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ ן ר�ב'י ו� נ�ת� ק'ב�ר�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה.  ע�ל מ�פ�ס�ע יו�
ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� א:  ח' ב� Gר
דון נון כ� מ&ימ�ר:  א'

ר ח� מ� נון ל' נון א' א' ן, ו� ב� ין ג� יק' ע' ל�ן!  מ�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ין מ' כ� ח� נון ו� משּכַהֶׁש הו> יודעים ּכַהֶׁש הם <ּכַהֶׁש האםכ�לום?  א'

כ�תוב:  כ&ן לא
יםט,ּכַהֶׁש ה) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ת' מ& ּכַהֶׁש ה� ינ�ם  "ו� ּכַהֶׁש ה"?  יו�ד�ע'ים א& אומ� מ�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ת� ל'ק�רו�ת ר�ש א� ד� , ל' ע� ד& ין יו� !  א�ת� א& ע� ד& יו�
ים  "כ'יט,ּכַהֶׁש ה) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת הֶלֲעַּי' ח� ים ּכַהֶׁש ה� ע' ד� ש�הֶלֲעַּי�מGתו",  יו�
לו ן ּכַהֶׁש ה�צ�ד'יק'ים, ש�א+פ'לו א& ת� ית� מ' ין ב� רוי' ח�הֶלֲעַּי'ים,  ק�
יםט,ּכַהֶׁש ה) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ת' מ& ּכַהֶׁש ה� ינ�ם  "ו� ּכַהֶׁש ה",  יו�ד�ע'ים א& אומ� מ�
לו ן ּכַהֶׁש ה�ר�ש�ע'ים, ש�א+פ'לו א& יּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי& ח� ים.  ק�רוי'ין ב� ת' מ&
ן נ�י' ן א+פ'לו ש�ּכַהֶׁש ה�ר�ש�ע'ים מ' יּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי& ח� ין ב� רוי' מ&ת'ים?  ק�

ר:  מ� נ�א? ש�
ץ לא  "כ'ייח,לב) (י�ח�ז�ק&אל פ� ח� ת".  ב�מו�ת א� מ& ּכַהֶׁש ה�

י כ' ת?  ּכַהֶׁש ה�מ&ת ו� מ&
לו א�ל�א ן ּכַהֶׁש ה�ר�ש�ע'ים, ש�א+פ'לו א& יּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי& ח� ים.  ק�רוי'ין ב� ת' מ&

ן נ�י' לו ש�ּכַהֶׁש ה�צ�ד'יק'ים ומ' פ' ן א+ ת� ית� מ' ים?  ק�רוי'ין ב� הֶלֲעַּי' ח�
ים ד'כ�ת'יב: ר' ב� רלד,ד) (ד� אמ� הֶלֲעַּי� יו:  יי  "ו� ל� א&

את ר ּכַהֶׁש ה�אר�ץ ז� ש� ק ל�אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם נ'ש�ב�ע�ת'י א+ ח� צ� י' ר",  ול�י�ע+ק�ב ל� אמ� ל&
ּכַהֶׁש ה ר"?  לו�מ�ר ת'ל�מ�ד מ� אמ� "ל&

ר ך אמ� : "ל& ר לו� מ� א? ל�אבו�ת:  ו�



ּכַהֶׁש ה כ�ל נ&יכ�ם ל�כ�ם, ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ית'י ּׁש�ּכַהֶׁש ה'ת�נ&ית'י מ� ב� ]17אח+ר&יכ�ם. [ ל'

ן ב&ר�ב'י א'ד&י ר�ב'י עו� מ� יו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ש'
ד לא מ� ל.  ג�בו���������8 :ּה� ב�מ�קו�ם אד�ם י�ע+ ל& פ� ת� י' ו�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ר א ר�ב'י אמ� ב� י:  ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה א� פ' פ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' יםקל,א) (ת� ק' מ� ע+ מ� יי".  ק�ר�את'יך  "מ'
ר ן ב&ר�ב'י א'ד&י ר�ב'י אמ� עו� מ� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ש' ח� יו�

ד לא מ� יו.  ו�צ�ר'יך ו�י'ת�פ�ל&ל אד�ם י�ע+ ב� ק� נ� ל'
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ןד,יב) (עמוס כו� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל."  א?לּכַהֶׁש ה�יך ל'ק�ר�את  "ּכַהֶׁש ה'
ר ן: ר�ב'י אמ� ימו� ס'

ן ו& כ� ת� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל. א?לּכַהֶׁש ה�יך ל'ק�ר�את ּכַהֶׁש ה'
ר אל�כ�ס�נ�ד�ר'י:  ר�ב'י אמ�
רד,יז) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת מ� ך,   "ש� ל� ג� ר�

ים",  ב&ית א�ל ת&ל&ך כ�א+ש�ר לּכַהֶׁש ה' א? ּכַהֶׁש ה�
ים מ'ן ע�צ�מ�ך ש�מ�ר פ' ט' ת ּכַהֶׁש ה� או� צ� הֶלֲעַּיו� יך.  מ'ב&ין ּכַהֶׁש ה� ל� ג� ר�
ים,  ּכַהֶׁש ה�ד�א ק' ד� ר, ב� מ� ת� ד�
ל ב�ג�ס'ים, א'ם א+ב�ל ל'ס�ב�ל, י'ס�ב�ל.  י�כו�
אח�א:  ר�ב ב�ש&ם א�ב�הֶלֲעַּי&י ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י

ן ל���������8 :ּה ש�מ�ע א: מ' ד� ּכַהֶׁש ה�
יך "ש�מ�ר ל� ג� ר ר� ש� א+ ית א�ל ת&ל&ך כ� ּכַהֶׁש ה�א?לּכַהֶׁש ה'ים",  ב&
ים,  ב&ית א�ל נ'ק�ר�א כ�ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א ע�צ�מ�ך ש�מ�ר לּכַהֶׁש ה' א? ּכַהֶׁש ה�

ר ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א ּכַהֶׁש הו� ו�נ�ק'י.  ט�
ר א:  ר�ב'י אמ� ב� א�
ך  "י�ּכַהֶׁש ה'יּכַהֶׁש ה,יח) (מ'ש�ל&י ר� קו� ב�רוך",  מ�
י ּכַהֶׁש ה' ר מ'ק�ר�א+ך י� ב� ק� ב�רוך.  ל�

ר ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ�
מות",  ו�ע&ת ל�ל�ד�ת  "ע&תג,ב) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ל�

ת אד�ם א�ש�ר&י ע� ּׁש� תו� ש� ית� .  כ�ש�ע�ת מ' ל&ד�תו�
ּכַהֶׁש ה , נ�ק'י,  ּׁש�ע�ת מ� ל&ד�תו�
תו� ב�ש�ע�ת כ�ך ית� א מ' ּכַהֶׁש ה& נ�ק'י.  י�

ת כו� ר� ב,ג]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

א ר& קו� לא ש�מ�ע א�ת ּכַהֶׁש ה� א.  ּכַהֶׁש ה'ש�מ'יע� ו� , י�צ� נו� אז� ל�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& י�צ�א.  או�מ&ר: לא יו�

לא ק�ר�א ,  ד'ק�ד&ק ו� יּכַהֶׁש ה� ת� תו� או� ב�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר: י�צ�א.  יו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� י�צ�א.  או�מ&ר: לא י�

א ר& קו� י�צ�א.  לא ל�מ�פ�ר&ע� ּכַהֶׁש ה�
ר ק�ר�א ז� ּכַהֶׁש ה, י�ח� ע� ט� ם ו� קו� מ� ש�ט�ע�ּכַהֶׁש ה.  ל'

[תלמוד] 



ר:  ר�ב אמ�
ל�ּכַהֶׁש ה�ק&ל.  ש�נ&יּכַהֶׁש ה�ן כ�ד'ב�ר&י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה

ּכַהֶׁש ה ד'ל�א ן, מ� ין:  נ�ן כ& ר' אמ�
ּכַהֶׁש ה מ� ת� א;  יו�ס&ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י ס� מ� ת� ס� כ'

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ּכַהֶׁש ה.  כ�ר�ב'י יוד�ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י יו� ס& יו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב,  ל�מ&ימ�ר צ�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ומ�

ל�ּכַהֶׁש ה�ק&ל"?  ש�נ&יּכַהֶׁש ה�ן כ�ד'ב�ר&י "ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה
נ&י ד'ש�מ�ע ב�ג'ין א�ל�א ת� יר,  ר�ב'י ב�ש&ם ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ל���������8 :ּה ד� א' מ&
ר: צ�ר'יך כ&ן ל�פ&ם ימ� מ&

ל�ּכַהֶׁש ה�ק&ל".  ש�נ&יּכַהֶׁש ה�ן כ�ד'ב�ר&י "ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה

נ&י:  ת�
ל ל� פ� ת� לא נ' א.  ּכַהֶׁש ה'ש�מ'יע� ו� , י�צ� נו� אז� ל�

י מ' נ'צ�ר�כ�ּכַהֶׁש ה?  ל�
ּכַהֶׁש ה.  ל�ר�ב'י ס& יו�
ן ד& י� <איזּכַהֶׁש ה>יו�ס&ּכַהֶׁש ה?  ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�

נ&ינ�ן:  ּכַהֶׁש ה�ד�א ת� ד'
א ר& קו� לא ש�מ�ע א�ת ּכַהֶׁש ה� א.  ּכַהֶׁש ה'ש�מ'יע� ו� , י�צ� נו� אז� ל�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& י�צ�א.  או�מ&ר: לא יו�
ר נ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב אמ� ת� מ�
ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ס& ּכַהֶׁש ה'יא.  יו�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ינ�ן ו& ר ס�ב�ר'ין ּכַהֶׁש ה+ ימ�  מ&

ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה?  ו�ר�ב'י ר�ב�נ'ין פ�ל'יג'ין מ� ס& יו�
"ש�מ�ע",  ב���������8 :ּה ד'כ�ת'יב ב'ש�מ�ע

א אר ּכַהֶׁש ה� ת כ�ל ש� וו� צ� מ' ל�א.  ּכַהֶׁש ה�
ן ב ד�מ�ר מ' י ר� ב' ר� נ�ּכַהֶׁש ה, ד� ת� יא.  יו�ס&ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה'

י ו& יא ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה� ע, ּכַהֶׁש ה' מ� אר ש� ת.  כ�ל ש� וו� צ� מ' ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה י��������8 :ּה מ� מ& ע� יו�ס&ּכַהֶׁש ה?  ד�ר�ב'י ט�

ת�טו,כו) (ש�מו�ת נ� ז� א+ ּכַהֶׁש ה� ו �ת�יו", ל�מ'צ�ו �  "ו�
עו מ� ש� נ�יך י' ּכַהֶׁש ה אז� יך מ� פ' מ�ד�ב&ר.  ּׁש�

ר ח'ס�ד�א:  ר�ב אמ�
ת כ�ן ל&ית ר� ג� ש� ש, ּכַהֶׁש ה� ר& יא ל�שו�ן ח& א ּכַהֶׁש ה' נ&ית� ת� . מ�

ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ּכַהֶׁש ה ר� ב� ת� ס� ת ח'ס�ד�א ר�ב ד�יו�ד&י מ' רומו� ת� יא ב� ּכַהֶׁש ה' יו�ס&ּכַהֶׁש ה.  ד�ר�ב'י ד�

ר ינ�א ר�ב'י אמ� נ' ח'ס�ד�א:  ר�ב ב�ש&ם ח+
ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ס& ּכַהֶׁש ה'יא.  יו�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�

ר כ�ר�ח�ך ע�ל מ� ת� ּכַהֶׁש ה.  ד�ר�ב'י ד�ּכַהֶׁש ה'יא א� ס& יו�
נ&ינ�ן ת� י ד' ת& ש� מ� א ק�ד�מ�הֶלֲעַּי�ת�א ח� ל� ��������8 :ּה ו� נ&ית& ע'מ�ּכַהֶׁש ה�ן,  ת�

ם ן ש�א&ין מ'ּׁשום א' ת� רומ� ּכַהֶׁש ה.  ת� רומ� ת�
א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן ו� א ח�מ�ש�ת&י ת� י�ת� ר� ��������8 :ּה ו�ל�א אח+ נ&ית& ן,  ת� ּכַהֶׁש ה� מ� ע'
י ו& יא. יו�ס&ּכַהֶׁש ה מ&ימ�ר, ד�ר�ב'י סו�פ�ך ּכַהֶׁש ה�  ּכַהֶׁש ה'



לו ד'ק�דוק?  צ�ר'יך א&
ך",  "ע�ל ב� ב� ל�
ם",  "ע�ל כ� ב� ב� ל�

ך",  "ע&������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב ד� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב�
ם ת� ד� ב� א+ מ�ּכַהֶׁש ה&ר�ּכַהֶׁש ה",  "ו�

יל",  "ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ׁשַאָה ף ת' פ�
ם כ� ת� מ&א�ר�ץ".  א�

ינ�א ר�ב'י נ' אח�א:  ר�ב ב�ש&ם ח+
יי".  נ'ש�ב�ע "א+ש�ר

ל ר�ב'י מוא& ינ�א ב�ר ש� נ' ּכַהֶׁש הו�ש�ע�י�א:  ר�ב'י ב�ש&ם ח+
ר "יו�צ&ר א או� ר& ך",  ובו� ש� ח�

ר ד�ל�א נ�ג���������8 :ּה".  ובו�ר&א או�ר "יו�צ&ר י&ימ�
א ר�ב'י ב�ש&ם ח�ג�י ר�ב'י ב� ר א� א:  ב� ד� ב� ז�

רו "ש�ם ך".  ּכַהֶׁש ה�ל�לו "ש�ם י&ימ�ר ד�ל�אל�ך",  ש� ל�
י ר�ב'י ו' ּכַהֶׁש ה א�ב�ד'ימ�א ר�ב'י ל& יפ� ח& ס'יס�י:  ב�ר ל&ו'י ר�ב'י ב�ש&ם ד�

יז צ�ר'יך ת' ּכַהֶׁש ה� ת'ז�כ�רו".  "ל�מ�ע�ן ל�
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ח'ס�ד�א:  ר�ב ב�ש&ם יו�

יס צ�ר'יך ת' ּכַהֶׁש ה� ".  ל�עו�ל�ם "כ'י ל� ח�ס�דו�
נ&י:  ת�

ין נ&י מ�ע+ב'יר'ין א& פ�  ּכַהֶׁש ה�ת&ב�ּכַהֶׁש ה ל'
ין לא נ' יפ� לא ח& לא ב&יש�נ'ין ו� ין,  ו� נ' עו� ב� שאן> בית <אנשיט'

נ&י פ� ין עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ש�ּכַהֶׁש ה&ן מ' יּכַהֶׁש ה' ין ּכַהֶׁש ה& ית' ין ח& נ' י� ע� ין.  ו� אא'
ם נו� ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' שו� ע�רוך, מGת�ר.  ל�

פ'ס�ק�א. 
א".  לא ל�מ�פ�ר&ע� "ּכַהֶׁש ה�קו�ר&א י�צ�

נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ר:  יו� אמ�
נ�א ב ת� ן ר� מ� א:  ב�ר נ�ח� ד� א�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר:  יו�
נ�א ן ת� מ� א:  נ�ח� ב� ס�

ך ר� ד� יו", כ� ּכַהֶׁש ה� ן "ו� י�ת� ו� ּכַהֶׁש הו.  ּכַהֶׁש ה+ י�
נ&י:  ת�

יאת ב�ּכַהֶׁש ה�ל&ל אׁשַאָה ף ר' ק� כ&ן.  ּכַהֶׁש ה�מ�ג'ל�ּכַהֶׁש ה וב'
א יח� יב ב�ק'ר�י�ת נ' ת' כ� ּכַהֶׁש ה, ד' ל� ג' מ� ]18ב���������8 :ּה: [ ּכַהֶׁש ה�

ם", ט,כז) (א�ס�ת&ר ב� ת� כ�  "כ'
ב�ּכַהֶׁש ה�ל&ל�א!  ב�ר�ם
ד'כ�ת'יב:  ב�ג'ין
ים ל' ּכַהֶׁש ה' חקיג,ג) (ת� ר� ז� מ' ש  "מ' מ� ל ע�ד ש� ל� Gּכַהֶׁש ה , מ� או� בו� יי."  ש&ם מ�
ּכַהֶׁש ה נ���������8 :ּה?  ש�מ�ע א�ת� מ� מ'

ר בון:  ר�ב'י אמ� א�
יא עו�ד ר:  ע�ל א+מור�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' ד� ס&

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ל  "ב�צ&אתקיד,א) (ת� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ר.  י' ב� ע� ש� ם", ל� י' ר� צ� מ' מ'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה�ל�לו.  ל�נו", ל�דו�רו�ת לא יי ל�נו  "לאקטו,א) (ת�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ת א�ת יי י'ש�מ�ע כ'י  "אּכַהֶׁש ה�ב�ת'יקטז,א) (ת� ימו� י", ל' ל' .  קו� יח� ש' מ� ּכַהֶׁש ה�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ת ח�ג  "א'ס�רוקיח,כז) (ת� ימו� ים", ל' ת' ב� ע+ ג ב� ג.  גו� גו� ומ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' יד א�ת�ּכַהֶׁש ה  "א&ל'יקיח,כח) (ת� ת' ע� ", ל� ך� ד� או� ל�בו�א.  ו�



א ר�ב'י ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ב�ש&ם אח�
י אׁשַאָה ף ת ש�ּכַהֶׁש ה'ת�ק'ין מ' את,  ּכַהֶׁש ה�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה א� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
ינ���������8 :ּה:  ּכַהֶׁש ה�ס&ד�ר ע�ל ק' ת� ּכַהֶׁש ה'

לש לש ב�ר�כו�ת ש� ש� ת, ו� נו� אשו� ת,  ב�ר�כו�ת ר' נו� רו� אח+ ּכַהֶׁש ה�
ש�ל�מ�קו�ם.  ש�ב�חו�

ן כ� ר� ת, צ� הֶלֲעַּיו� ע' צ� מ� א� ּכַהֶׁש ה� ת:  ו� יו� ר� ב' ל� ש�
נ&נו ד&ע�ּכַהֶׁש ה!  ח�

נו ת� נ�נ� ת�שוב�ת&נו!  ד&ע�ּכַהֶׁש ה, ר�צ&ּכַהֶׁש ה ח�
ל�ח ר�צ'ית� נו, ס� ת& שוב� נו!  ת� ל�

ת� ח� ל� ל�נו, ג�א�ל&נו!  ס�
י&ינו!  ג�אל�ת�נו, ר�פ&א ל� ח[

ך ר'פ&ית� ר� י&ינו, ב& ל� ינו!  ח[ ת& נו� ש�
נו!  ב&ר�כ�ת� צ& ב� ינו, ק� ת& נו� ש�

נו ט& פ� נו, ש� ת� צ� ב� ב�צ�ד�ק!  ק'
נו ת� ט� פ� ינו!  ב�צ�ד�ק, ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ע ש� מ& ק�

ת� נ�ע� כ� נו ּכַהֶׁש ה' ק& ד� ינו, צ� מ& ב�מ'ש�פ�ט!  ק�
נ&ּכַהֶׁש ה נו, ב� ת� ק� ד� ך צ' ית� נו וש�מ�ע ב& ת& יר� ת' !  ור�צ&נו ע+ כו� תו� ב�

אלא> לומר צורך <אין ד�ל�א צ�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ל&ית

ך "ב�נ&ּכַהֶׁש ה ית� נו וש�מ�ע ב& ת& יר� ת' "!  ור�צ&נו ע+ כו� תו� ב�
ּכַהֶׁש ה א�ל�א מ� ּכַהֶׁש המקרא> שדיבר <כמוק'ר�י�א,  ד�א'ש�ת�ע&י כ�

י�ת כ&ן ע+ ת� ש� א:  א' נ&ית� ת� מ�
יםנו,ז) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ת' יאו� ב' ּכַהֶׁש ה+ י,  ּכַהֶׁש ה�ר א�ל  "ו� ש' ד� ק�

ים ת' ח� מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ית ו� ב& ת�פ'ל�ת'י".  ב�

ר י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� מ� ר� י'
אּכַהֶׁש ה ים,  ו�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר'ים מ& נ' ק& ז�

ם ּכַהֶׁש ה� ים ומ& נ' מו� ים,  ו�כ�מ�ּכַהֶׁש ה ש� יא' ב' נ�
ינו ק' ת� ת ּכַהֶׁש ה' את.  ּכַהֶׁש ה�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה א� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה נ&ן "ּכַהֶׁש ה�א&ל ל'ס�מ�ך ר�או ומ� "חו� ש" ל� דו� ק� ּכַהֶׁש ה�ד�ע�ת"?  ּכַהֶׁש ה�
ש&ם:  ע�ל

י�ע+ק�ב",  ק�דו�ש א�ת  "ו�ּכַהֶׁש ה'ק�ד'ישוכט,כג) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה
ּכַהֶׁש ה ב�ת�ר&י��������8 :ּה?  כ�ת'יב מ�

עוכט,כד) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה י�ד� ינ�ּכַהֶׁש ה".  רוח� ת�ע&י  "ו� ב'
ל'ת�שוב�ּכַהֶׁש ה?  ד&ע�ּכַהֶׁש ה
ם ל&ב  "ּכַהֶׁש ה�ש�מ&ןו,י) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ע� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�

נ�יו אז� ינ�יו ּכַהֶׁש ה�כ�ב&ד ו� ע& ּכַהֶׁש ה�ש�ע,  ו�
ינ�יו י'ר�א�ּכַהֶׁש ה פ�ן ע& נ�יו ב� אז� י'ש�מ�ע,  וב�

בו� ב� ו�ש�ב".  י�ב'ין ול�
ּכַהֶׁש ה?  ת�שוב�ּכַהֶׁש ה יח� ל' ס� ל'

ּכַהֶׁש הו,  יי א�ל  "ו�י�ש�בנּכַהֶׁש ה,ז) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה מ& ח+ יר� ו'
ל א� ינו ו� לּכַהֶׁש ה& ."  י�ר�ב�ּכַהֶׁש ה כ'י א? ל'ס�לו�ח�

ּכַהֶׁש ה יח� ל' ּכַהֶׁש ה?  ס� ל� Gא ג� ל'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' כ�ל  "ּכַהֶׁש ה�ס�ל&ח�קג,ג-ד) (ת� י, ע+ו � ל� ו �נ&כ'

י.  ל�כ�ל ּכַהֶׁש ה�ר�פ&א כ' לואי� ח+ ת�



ת ּכַהֶׁש ה�גו�א&ל ח� ּׁש� ח�הֶלֲעַּי�י�כ'י".  מ'
ר אמ� י� יחו�ל'ים"  "רו�פ&א ו� מ� ד� <תחילּכַהֶׁש ה>! ק�

ר אח�א:  ר�ב אמ�
נ&י פ� ינו מ�ּכַהֶׁש ה מ' ק' ת� כ�ּכַהֶׁש ה "גו�א&ל ּכַהֶׁש ה' ר� ל" ב� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ש�ב'יע'ית?  י'

ב�ּׁש�ב'יע'ית.  א�ל�א נ'ג�אל'ין י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ש�א&ין ל�ל�מ�ד�ך
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אח�א:  ר�ב ב�ש&ם יו�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ירקכו,א) (ת� ת.   "ש' לו� ע+ מ� ּכַהֶׁש ה�
ן".  ש'יב�ת א�ת יי ב�שוב הֶלֲעַּיו� צ'
ּכַהֶׁש ה'יא,  ש�ב'יע'ית ש'יר�ּכַהֶׁש ה

ך יע� ד' ּכַהֶׁש הו� ל ש�א&ין ל� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב�ּׁש�ב'יע'ית.  א�ל�א נ'ג�אל'ין י'
ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� ר ח' א:  ב� ב� א�
נ&י פ� ינו מ�ּכַהֶׁש ה מ' ק' ת� כ�ּכַהֶׁש ה "רו�פ&א ּכַהֶׁש ה' ר� ים" ב� ל' ש�מ'ינ'ית?  חו�
יא כ�נ�ג�ד ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה, ש� יל� מ' ל'ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�

ש&ם:  ע�ל
תו� ּכַהֶׁש ה�י�ת�ּכַהֶׁש ה  "ב�ר'ית'יב,ּכַהֶׁש ה) (מ�ל�אכ'י ים".  א' הֶלֲעַּי' ח� ּכַהֶׁש ה�
ר אל�כ�ס�נ�ד�ר'י:  ר�ב'י אמ�
נ&י פ� ינו מ�ּכַהֶׁש ה מ' ק' ת� ת�ש'יע'ית?  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�נ'ים" ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה "מ�ב�ר&ך ּכַהֶׁש ה'

ד:  נ�ג� כ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ר יי  "קו�לכט,ּכַהֶׁש ה) (ת� ים",  ש�ב& ז' ר� א+

יד ש�ּכַהֶׁש הוא ת' ים.  ב�ע+ל'י כ�ל ל�ש�ב&ר ע� ר' ע� ּכַהֶׁש המחירים> <מפקיעיש�

י ר�ב'י ו' ינ�א:  ב�ר ח�מ�א ר�ב'י ב�ש&ם ל& נ' ח+
ּכַהֶׁש ה ך ל'ס�מ�ך ר�או מ� ר& ב� ץ "מ� ב& ק� "מ� ים" ל' נ' ּׁש� י ּכַהֶׁש ה� ח& ד� ל"?  נ' א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
ש&ם:  ע�ל

םלו,ח) (י�ח�ז�ק&אל ת� א� ל,  ּכַהֶׁש ה�ר&י  "ו� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
ם כ� פ� נ� כ�ם ע� י� ר� נו, ופ� ת& י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל",  ל�ע�מ'י ת'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�או ת'

י ּכַהֶׁש ה? "כ' מ� א."  ק&ר�בו ל� בו� ל�
צו ב� ק� ת� נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה,  ו�ּכַהֶׁש ה�ד'ין ּכַהֶׁש ה�ג�לGהֶלֲעַּיו�ת נ'

ים ד' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז& ים ּכַהֶׁש ה� יק' ד' צ� ּכַהֶׁש ה� ין, ו� נ�ע' כ� ים.  נ' ח' מ& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�
נ&י ע+ל���������8 :ּה:  ות�

ים כו�ל&ל ינ' מ' ל� ים ש� ע' ש� ר� ל� ש� יע� ו� נ' כ� "מ� ז&ד'ים".  ב�
ח ו�ש�ל�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ק&נ'ים ו�ש�ל�ג&ר'ים ט� ב� "מ' ל�צ�ד'יק'ין".  ב�
נ�ּכַהֶׁש ה ו�ש�ל�ד�ו'ד "בו� י�רוש�ל�י'ם".  ב�

ע� ש& י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל,  ב�נ&י י�שGבו  "אח�רג,ּכַהֶׁש ה) (ּכַהֶׁש הו�
ת וב'ק�שו ם יי א� יּכַהֶׁש ה� לּכַהֶׁש ה& יד ו�א&ת א? ו' מ�ל�כ�ם".  ד�

ין נ' ב� אמ�ר'י:  ר�
ן מ�ש'יח�א,  מ�ל�כ�א אּכַהֶׁש ה&

ן הֶלֲעַּי�א מ'ן א' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש החיים> מן <אםש�מ&י��������8 :ּה.  ּכַהֶׁש הוא, ד�ו'ד ח�

ן הֶלֲעַּי�א מ'ן א' כ� מ� ים> מן <אםש�מ&י��������8 :ּה.  ּכַהֶׁש הוא, ד�ו'ד ד� נ' ש� הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�

ר א:  ר�ב'י אמ� חומ� נ� ת�
נ�ּכַהֶׁש ה א:  אמ�ר&ית א+ מ� ע� ט�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' יחו� ח�ס�ד  "ו�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש היח,נא) (ת� ש' מ� ד".  ל' ו' ד� ל�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�

ח מ� .  צ� ש�מו�
ן ר�ב'י ר:  אי�בו ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה יוד� אמ�

ם נ�ח& .  מ� ש�מו�



ר י�ּכַהֶׁש ה אמ� נ�נ� ּכַהֶׁש הו:  ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ח+ ב� א�
א ל� ין:  ו� יג' ל' פ�

נ&י��������8 :ּה ב� ש� Gש�ב�נ&י��������8 :ּה ד�ּכַהֶׁש ה�ד&ן חGד�ּכַהֶׁש ה�ד&ן,  כ�ח
ח, ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש הוא מ� ם.  צ� נ�ח& מ�
א ד� ן ר�ב'י ד�מ�ר ל�ּכַהֶׁש ה'י מ�ס�הֶלֲעַּי�ע�א ו� אי�בו:  ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה יוד�

א ד� ב� ּכַהֶׁש ה ב�ח�ד ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה עו� ו� ּכַהֶׁש ה+ י, ד� ּכַהֶׁש הוד� ים י� א& <חורש>ר�ד&י.  ק�

אר�ב&ל. ב'ק�ע�ת ב�ּכַהֶׁש ה�ד�א
י.  תו�ר�ת&י��������8 :ּה ג�ע�ת מו� Gק
י��������8 :ּה:  ק�ל���������8 :ּה. א+מ�ר וש�מ�ע ע�ר�ב�י ח�ד ע+ב�ר ל&

יוד�י!  יוד�י, ב�ר ב�ר
מחרשתך> וּכַהֶׁש התר שורך <ּכַהֶׁש התרק&יק�נ�ך,  וש�ר'י תו�ר�ך ש�ר&י

ית ח+ר&יב ד�ּכַהֶׁש ה�א מGק�ד�ש�א.  ב&
ר ז�מ�ן ג�ע�ת מ� י�נות. א+ נ� י��������8 :ּה:  ת' ל&

יוד�י!  יוד�י, ב�ר ב�ר
ך ק�ט�ר ר� ר תו� ט� נ�ך,  וק� יק� > מחרשתך וקשור שורך <קשורק&

יד ד�ּכַהֶׁש ה�א ל& י� ת� מ�ש'יח�א.  מ�ל�כ�א א'
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ּכַהֶׁש ה ש�מ&י��������8 :ּה?  מ�

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ם.  נ�ח& מ�

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ּכַהֶׁש ה ד�א+בוי?  ש�מ&י��������8 :ּה ומ�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

ּכַהֶׁש ה.  הֶלֲעַּי� ק' ז� ח'
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

ן ּכַהֶׁש הוא?  ּכַהֶׁש ה�ן מ'
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

ן ּכַהֶׁש ה.  ל�ח�ם ד�ב&ית מ�ל�כ�א ב'יר�ת מ' ּכַהֶׁש הוד� ּכַהֶׁש המלך> <ממצודתי�

ין ב& ל, ז� ז� י א+ רו� ין תו� ב& ז� י,  ו� נו� יק� ומחרשותיו> שוריו <מכרק&

יד ב& ע+ ת� א' ין ו� ב& ז� ּכַהֶׁש ה. [ ל'ב�ד'ין מ� הֶלֲעַּי� ק� נו� י� מ�  לתינוקות> לבד בגדי <מוכר] 19ל�
ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ י&יל ו� יק ק�ר�ת�ּכַהֶׁש ה ע� נ�פ& ק�ר�ת�ּכַהֶׁש ה,  ו�

יא ד�ע�ל ע�ד ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה� ק�ר�ת�א.  ל�
י�ן ו� ּכַהֶׁש ה� נ�ן נ�ש�הֶלֲעַּי�א כ�ל ו� ב� נ&י��������8 :ּה ז� י��������8 :ּה מ' מ& א' ם ו� נ�ח& מ� ז�ב�נ�ּכַהֶׁש ה.  ל�א ד'
ין:  ד'נ�ש�הֶלֲעַּי�א ק�ל&ן ש�מ�ע ר' אמ�
י��������8 :ּה מ& י��������8 :ּה א' מ& ם, א' נ�ח& מ� ם!  ד' נ�ח& מ� ד'
י י' ת� ין א& נ' ך!  זGב� ר� ב� נ�ך> קניות <ּכַהֶׁש הביאיל' ב� ל'

ּכַהֶׁש ה:  ר� אמ�
י�א ע+ נוק א+נ�ּכַהֶׁש ה ב� ח� ן מ� יּכַהֶׁש הו� א& נ� ס� אותו> לחנוק רוצּכַהֶׁש ה <ּכַהֶׁש הייתיד�י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל,  ל�

א מ� יו� ב� יב ד�א'ת�י�ל&יד ד' ר& ח+ מGק�ד�ש�א.  ב&ית א'
ר ל���������8 :ּה:  אמ�

ין יצ' ח' י��������8 :ּה ח+ר&יב ד'ב�ר'ג�ל&י��������8 :ּה א+נ�ן ר� ל& ג� ר' נ&י.  וב� ב� ת� מ'
ּכַהֶׁש ה ר� י��������8 :ּה:  אמ� ל&

ין.  ל'י ל&ית יט' ר' פ�
ר ל���������8 :ּה:  אמ�
ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה ו� י א'כ�פ�ת מ� י' ת� י��������8 :ּה? א& ין ל& נ' ל&י��������8 :ּה!  זGב�

ן א קGמ�ך ל&ית א' מ� ד&ן,  יו�



ין ב�ת�ר מ' נ�ּכַהֶׁש ה יו� יב.  את&י א+ נ�ס& ו�
ין ב�ת�ר מ' יא ע�אל יו� ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה� ק�ר�ת�א.  ל�
ר ל���������8 :ּה:  אמ�
ּכַהֶׁש הו א מ� ק� נו� י� ּכַהֶׁש הילד> שלום <מּכַהֶׁש הע�ב&יד?  מ�

ּכַהֶׁש ה ר� י��������8 :ּה:  אמ� ל&
ן נ&י��������8 :ּה,  ש�ע+ת�א מ' ית� מ& ח+ ד�

ן תו� ין א+ פונ&י��������8 :ּה ו�ע�ל�עול'ין רוח' ט� ח� <וסערות>י�ד�י.  מ'ן ו�

ר בון:  ר�ב'י אמ�
ּכַהֶׁש ה ן ל'ל�מ�ד ל�נו מ� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש ה�ע+ר�ב'י מ'
לא ּכַהֶׁש הוא?  מ�ל&א מ'ק�ר�א ו�

ןי,לד) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה נו� ב� ל� ּכַהֶׁש ה� ל."  ב�א�ד'יר  "ו� פו� י'
ּכַהֶׁש ה ב�ת�ר&י��������8 :ּה?  כ�ת'יב מ�

איא,א) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה י�צ� י".  מ'ג&ז�ע ח�ט�ר  "ו� ש� י'

ר א:  ר�ב'י אמ� חומ� נ� ת�
נ&י פ� ינו מ�ּכַהֶׁש ה מ' ק' ת� ש ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה" ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה "שו�מ&ע� ּכַהֶׁש ה' מ& ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה?  ח+
ים כ�נ�ג�ד ל' ּכַהֶׁש ה' בול  "ייכט,י) (ת� מ� ב",  ל� י�ש�

ת כו�ל�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא א ּכַהֶׁש ה�פGר�ע�נות א� ב� ל� ל�עו�ל�ם.  מ'
ּכַהֶׁש ה ד� בו� ל�ּכַהֶׁש הו�ד�י�ּכַהֶׁש ה?  ע+

ים ל' ּכַהֶׁש ה' י תו�ד�ּכַהֶׁש ה  "ז�ב&ח�נ,כג) (ת� נ' נ� ד� ב� כ� ך,  ו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ם י� ר� ד�
נו א� א?לּכַהֶׁש ה'ים."  ב�י&ש�ע אר�
ם ת& חו� "ש�לו�ם",  ו� ב�

ן ש�כ�ל יּכַהֶׁש ה� ת& מו� ת� ת, חו� כו� ר� ב� ב�ש�לו�ם.  ּכַהֶׁש ה�
ר ן ר�ב'י אמ� עו� מ� ח'ל�פות�ּכַהֶׁש ה:  ב�ן ש'
ין ר ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ש�מ�ח+ז'יק כ�ל'י ל�ך א& ת& ּכַהֶׁש ה�ּׁש�לו�ם.  מ'ן יו�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' מו� ע�ז  "ייכט,יא) (ת� ע� י'ת&ן,  ל�

מו� א�ת י�ב�ר&ך יי ם."  ע� לו� ּׁש� ב�

ר "ק�ר�א ז� ּכַהֶׁש ה, י�ח+ ע� ט� ש�ט�ע�ּכַהֶׁש ה."  ל'מ�קו�ם ו�
ּכַהֶׁש ה ע� ת ב&ין ט� יב� ת' ל�ּׁש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה כ�
ר ז& נ�ּכַהֶׁש ה.  ל'כ�ת'יב�ת חו� אשו� ר' ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ע� ינו� ט� א& ן יו�ד&ע� ו� יכ� ט�ע�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה&
ר ז& .  ּכַהֶׁש ה�ב�רור ל�מ�קו�ם חו� לו�

<מעשּכַהֶׁש ה>ד�ל�מ�א: 

י ר�ב'י ב' א, ר� הֶלֲעַּי�  אמ'י י�ס�א, ר�ב'י ח'
קון ל� ר.  ד�ר�ב'י ג�נונ&י��������8 :ּה מ�ע�ב�ד ס� ז� ע� ל� ּכַהֶׁש הכלולות> חדר לעשות <עלוא�

עון מ� נ�ן ד�ר�ב'י ק�ל&י��������8 :ּה ש� ח� ּכַהֶׁש ה.  מ�ח�ד&ית יו� ל� דבר> <מחדשמ'

ין:  ר' אמ�
ן ית מ� נ&י��������8 :ּה?  ל���������8 :ּה ש�מ�ע נ�ח& מ'

ין:  ר' אמ�
ּכַהֶׁש הוא ר�ב'י י&חות ר, ד� ז� ע� ל� ס�ג'ין!  ז�ר'יז א�
ית יק.  ש�מ�ע נ�ח& ל& ס� ו�
ר ן:  אמ� לו�



ר כ&ן נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
א ק�ר�א צ� ּכַהֶׁש ה ע�צ�מו� ומ� ק� ז� ן", ח+ ע� מ� "ל� כ'ו&ן.  ב�

א ל'י�א, ר�ב'י ר�ב'י רGב�א:  אח�א ר�ב'י ב�ש&ם י�ס�
ל ל� פ� ת� א נ' צ� "שו�מ&ע� ע�צ�מו� ומ� ּכַהֶׁש ה ב� ק� ז� ּכַהֶׁש ה", ח+ ל� פ' כ'ו&ן.  ת�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ר:  ר�ב'י ב�ש&ם י' ז� ע� ל� א�
ל ל� פ� ת� לא נ' ,  כ'ו&ן ו� ל'בו�

ם ז&ר ש�ּכַהֶׁש הוא יו�ד&ע� א' ן חו� ו& כ� ל,  א�ת ומ� ל� פ� ת� , י' בו� ל'
ם א' ל.  ל�או, אל ו� ל� פ� ת� י'
ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� א:  ח' ב� Gר
נ�ּכַהֶׁש ה י מ'ן א+ מ� נ&ית,  ל�א יו� ו� כ�
ן ח�ד א�ל�א מ� נ�ּכַהֶׁש ה ב�ע&ית ז� ו� כ� ית מ� ר& ּכַהֶׁש ה+ ר� ּכַהֶׁש ה� ו�אמ�ר&ית:  ב�ל'ב'י ו�

ן י?  מ�ל�כ�א קGמ&י ע�ל&יל מ� מ� ד� תחילּכַהֶׁש ה> ּכַהֶׁש המלך לפני נכנס <מיק�

ּכַהֶׁש ה ט� ב& ק� פרסי)> (תואר <ּכַהֶׁש השרג�לות�א.  ר&יש או� אר�

ל מוא& ר:  ש� אמ�
נ�ּכַהֶׁש ה נ&ית א+ ּכַהֶׁש העננים> את <ספרתיפ�רו�ח�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה.  מ�

ר בון ר�ב'י הֶלֲעַּי�א ב� ר:  ח' אמ�
נ�ּכַהֶׁש ה נ&ית א+ א.  מ� הֶלֲעַּי� ס� מו� ּכַהֶׁש הנדבכים> את <ספרתידו�

ר י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� נ� ת� מ�
נ�ּכַהֶׁש ה יבו מ�ח�ז&ק א+ י,  ט' אש' ר� ל�
י ּכַהֶׁש הוא ד�כ�ד ט& "מו�ד'ים", ּכַהֶׁש הוא מ� מ'ג�ר�מ&י��������8 :ּה.  כ�ר�ע ל�

ת כו� ר� ב,ד]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

ין נ' מ� Gא ין ּכַהֶׁש ה� ר' אש קו� ר� ן ב� יל� א' ּכַהֶׁש ה�נ'ד�ב�ך, ב�ר�אש או� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה. כ&ן ל�ע+שו�ת ר�ּׁש�א'ין ּׁש�א&ינ�ן מ�

[תלמוד] 

י נ' ּכַהֶׁש ה:  כ& נ&ית� ת� מ�
ים ל' ע+ פו� ּכַהֶׁש ה�א'יל�ן,  ב�ר�אש קו�ר'ין ּכַהֶׁש ה�
ין נ' מ� Gא ּכַהֶׁש ה� אש ו� ר� ך,  ב� ב� ד� נ' ּכַהֶׁש ה�

נ&י כ&ן:  ות�
ים ל' ל� פ� ת� אש מ' ר� ת ב� י' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� נ�ּכַהֶׁש ה.  וב�ר�אש ּכַהֶׁש ה� א& ת� ּכַהֶׁש ה�

א אר ּכַהֶׁש ה� ש� ד כ�ל ב' ר& ת, יו� נו� יל� א' ל ּכַהֶׁש ה� ל& פ� ת� ל�מ�ט�ן.  ומ'
ת וב�ע�ל י' ב� ן.  ומ'ת�פ�ל&ל יו�ר&ד ל�עו�ל�ם ּכַהֶׁש ה� ט� מ� ל�
ּכַהֶׁש ה מ� ל� אש ו� ר� ת ב� י' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� נ�ּכַהֶׁש ה?  וב�ר�אש ּכַהֶׁש ה� א& ת� ּכַהֶׁש ה�

א ר�ב'י ב� ן ו�ר�ב'י א� יּכַהֶׁש הו� ר& ן, ת� ימו� ין:  ס' ר' אמ�
נ&י פ� מ�רGב�ּכַהֶׁש ה.  ש�ט'ר�חות�ן מ'

נ&י:  ת�
ׁשַאָה ף, אׁשַאָה ף ת� כ� ,  ע�ל ש�ּכַהֶׁש ה�מ�סו�י פ'י ע�ל ּכַהֶׁש ה� פו� ת& כ�

ש�מ�ע.  א�ת קו�ר&א ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י
יל לא א+ב�ל ח'  י�ת�



פו�ר&ק,  ש�ּכַהֶׁש הוא ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה לא
לא טו�ע&ן,  ש�ּכַהֶׁש הוא ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ו�

נ&י פ� מ�יGּׁש�ב.  ל'בו� ש�א&ין מ'
ין כ�ך,  וב&ין כ�ך ב&
ל אל ל� פ� ת� ש�הֶלֲעַּי'פ�ר�ק.  ש�ע�ּכַהֶׁש ה ע�ד י'

ם א' יו ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ו� ל� ר.  ש�ל�אר�ב�ע�ת מ� ןָטָּׂשאו�י ע� ת� Gין, מ ב' ק�
ר ן:  ר�ב'י אמ� נ�ת� יו�
ּכַהֶׁש הוא ל.  ו� ק& ּׁש' <איזן>ש�

ּכַהֶׁש הו ל"?  מ� ק& ּׁש' "ש�
ן י' ר� ין ת� ק' ל� ד ל�חו�רו�י חו� ח� ל�קGמו�י.  ו�

נ&י:  ת�
א לא ּכַהֶׁש ה& ינ�יו מ�ר�מ&ז י� ע& א.  ב� ר& קו� ו�

נ&י:  ת�
ין ל' ע+ פו� אכ�ּכַהֶׁש ה עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו ּכַהֶׁש ה� ל� ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת,  ב�ע�ל א&צ�ל מ�

לו ּכַהֶׁש ה+ר&י ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ�ב�ר�כ'ין א&
ין ל' ל� כו� ם ו� י' ל� ירוש� ל' ב�ש�ל�א�ר�ץ,  ש�

ין מ' ת� חו� ץ.  ו� ר� א� ל� ש� ב�
ם א+ב�ל ין ּכַהֶׁש ה�יו א' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ּכַהֶׁש ה,  ע'מו� עו� ד� עו� ס� ב'

כ&ל ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת ב�ע�ל ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה או� ן,  או� ּכַהֶׁש ה� מ� ע'
לו ּכַהֶׁש ה+ר&י אר�ב�ע.  מ�ב�ר�כ'ין א&

ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�
את או�מ�ר�ת,  ז�

אכ�ּכַהֶׁש ה ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ש�אסור ל� ך.  ש�ע�ּכַהֶׁש ה ע�ד מ� ר& ב� הֶלֲעַּי� ש�
ּכַהֶׁש ה ד'ל�א ן, מ� ין?  נ�ן כ& ר' אמ�

אכ�ּכַהֶׁש ה י�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ל� ו'יב�ר&ך!  מ�

ל ר�ב'י מוא& ב ב�ר ש� ק ר� ח� צ� ב ב�ש&ם י' ]20חונ�ּכַהֶׁש ה: [ ר�
ד לא מ� ין ו�י'ת�פ�ל�ל אד�ם י�ע+ ע� ומ' ב& ט� .  מ� ב�י�דו�

נ�יו פ� ר.  אסור, ל�אח+ר�יו ל� ת� Gמ
א ר�ב'י ן צו�ר�ר�ן ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה י�ס� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� פ� תו� .  ו� ב�י�דו�

ת ד� מ' ר ול� ין, אמ� ד' ק:  ר�ב'י ּכַהֶׁש ה� ח� צ� י'
ב�י�ד�ך.  ב�י�ד�ך", וב'ל�ב�ד ּכַהֶׁש ה�כ�ס�ׁשַאָה ף  "ו�צ�ר�ת�יא,כּכַהֶׁש ה) (ד�ב�ר'ים
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר יו� בון ב� נ&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה'ל&ל ל�ר�ב'י ּכַהֶׁש הו�ר'י א� ת� כ&ן.  ח�

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז�  אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ו�ר�ב'י ח'
ן וו� ין ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' ר,  ב�ח�ד י� ת� א+
ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ג�ב&י ו� א ב� <מטבעות>פ�ר'יט'ין.  אח�

ת ת� א,  ע�נ�ת�א א+ ת� לו� צ�  ּכַהֶׁש התפילּכַהֶׁש ה> זמן <ּכַהֶׁש הגיעד'
תון ר� בון וש� י�ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה.  ל�ר�ב'י ו� הֶלֲעַּי� ק' ז� ונתנם> אותן <וּכַהֶׁש התירח'

י��������8 :ּה ק�ט�ר ת& ד� לכנׁשַאָה ף> בגדו כנׁשַאָה ף <קשרל'פ�ד�ת&י��������8 :ּה,  פ�

תון ר� וברח> אותן <וּכַהֶׁש התירו�ע+ר�ק.  וש�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ּכַהֶׁש ה בכך> ּכַהֶׁש הועלת <מּכַהֶׁש הב'יד�ך?  ומ�

ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+



י אׁשַאָה ף יו ש�ּכַהֶׁש ה�יו מ' ימ� ,  ע�ל מ& פרּכַהֶׁש ה> אפר בּכַהֶׁש הם לשים ּכַהֶׁש המיועדים <מיםכ�ת&פו�

ל.  ש�מ�ע א�ת קו�ר&א ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י ל& פ� ת� ומ'

ר:  חונ�א ר�ב אמ�
ּכַהֶׁש ה ש�מ�ע ק'ר�י�ת ל� פ' ינ�ן ות� כ�ו�נ�ּכַהֶׁש ה.  צ�ר'יכו�ת א&
ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�

��������8 :ּה י&ית� ּׁש� ס:  ר�ב'י קGמ&י ק� ח� ינ� לפני> אותּכַהֶׁש ה <ּכַהֶׁש הקשיתיפ'

לו פ' א+ ינ���������8 :ּה ש�מ�ע ק'ר�י�ת ת&ימ�ר ו� כ�ו�נ�ּכַהֶׁש ה,  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה א&
נ�ּכַהֶׁש ה.  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ו� כ�

ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
יּכַהֶׁש ה� ת' מ� הֶלֲעַּי� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ד�מ�ר כ�י'י ק' ח� שאמר> כּכַהֶׁש הּכַהֶׁש היא <פירשתיּכַהֶׁש היו�

אכ�ת סו�ׁשַאָה ף ּכַהֶׁש ה'ג'יעוך ל� ינ�ם ּכַהֶׁש ה�מ�י'ם מ� א& ין ש� ר' ו� Gח ר מ� ב� ּכַהֶׁש ה.  ד� ר� תו�

ת כו� ר� ב,ּכַהֶׁש ה]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

ן ת� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן, ב�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ש�מ�ע מ'ק'ר�י�ת פ�טור ח�
י ע�ד א& צ� מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה.  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה לא ש�ב�ת, א'ם מו�

א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה, ש�נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א ג�מ�ל'יא&ל ב�ר�ב�ן מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה
ש�נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א.  ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ו�ק�ר�א
רו יו:  לו� אמ� יד� מ' ל� ת�

נו, לא ב& ל'מ�ד�ת�נו,  כ�ך ר�
ן ת� ח� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן?  ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ש�מ�ע מ'ק'ר�י�ת פ�טור ש�

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
י ינ'  ל�כ�ם שו�מ&ע� א&

י ל�ב�ט&ל נ' מ� כות מ' ל� אח�ת. ש�ע�ּכַהֶׁש ה ש�מ�י'ם מ�

[תלמוד] 

ז�ר ר�ב'י ע� ל� ס ב�ן א� יג[נו� ט' ז�ר ר�ב'י ב�ש&ם אנ� יע� ל' י�נ�י:  ב&יר�ב'י א?
את ּכַהֶׁש ה ב�ע'יל�ּכַהֶׁש ה ל'ב�ע�ל ש�מGת�ר או�מ�ר�ת ז� ל� ח' ת� ב�ּׁש�ב�ת.  כ�
ר י ח�ג�י ר�ב'י אמ� מ& Gיו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ק

ר ת& פ� ינ���������8 :ּה ת' א& נ�ּכַהֶׁש ה, ש� מ� אל� ּכַהֶׁש ה.  עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ב� בור� ח�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן ו� ת"!  אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה" ת� ילו� ל&
ית מ&ימ�ר:  ל�ך א'

ת אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה ילו� ב�אל�מ�נ�ּכַהֶׁש ה?  ל&
ר ז�ב�ד'י:  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�

��������8 :ּה י&ית� ּׁש� ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י קGמ&י ק� ס& אותּכַהֶׁש ה> <ּכַהֶׁש הקשיתייו�

ּכַהֶׁש ה ין ב&ינ���������8 :ּה מ� ב& ר ל� ב& ת שו� ּכַהֶׁש ה�ח�ב'ית,  א�
נ�ּכַהֶׁש ה לאכ�ל מ� ת?  מ' רו� ג� רו� יבשות> <תאניםג�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ר מ� ד�ב�ת�ר���������8 :ּה:  ו�

כ�ל'י."  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת���������8 :ּה י'ת�כ�ו�ן ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא "וב'ל�ב�ד
אן כ� ן ו� יו� כ& ּכַהֶׁש ה,  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת���������8 :ּה ש�מ'ת�כ�ו&ן מ' עול� ב�



י מ' כ�ל'י.  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת���������8 :ּה ש�מ'ת�כ�ו&ן כ�
ב ב�ר י'צ�ח�ק ר�ב י:  מ�ש�ר�ש�י�א ר� ּׁש& ק� מ�
ּכַהֶׁש ה יס ב&ינ���������8 :ּה מ� פ' מ& חצ'קון> <מפוצץב�ּׁש�ב�ת.  מGר�ס�א ל�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ר מ� ד�ב�ת�ר���������8 :ּה:  ו�

פ�ּכַהֶׁש ה."  ל���������8 :ּה ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת י'ת�כ�ו�ן ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא "וב'ל�ב�ד
אן כ� ן ו� יו� כ& ן ש�ּכַהֶׁש הוא מ' ו& כ� ת� ב�עול�ּכַהֶׁש ה,  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת���������8 :ּה מ'
י מ' ן ש�ּכַהֶׁש הוא כ� ו& כ� ת� פ�ּכַהֶׁש ה.  ל���������8 :ּה ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת מ'

נ&י:  ת�
ּכַהֶׁש ה ב�ע'יל�ּכַהֶׁש ה אד�ם י'ב�ע�ל לא ל� ח' ת�  ב�ּׁש�ב�ת כ�

נ&י פ� ח�בור�ּכַהֶׁש ה.  עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא מ'
ים ר' ח& א+ מ�ת'יר'ין.  ו�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& א�בון:  ב&יר�ב'י יו�
ן מו� ע� ים:  ט� ר' ח& א+ ד�

תו� אכ� ל� מ� יּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש הוא ל' ל� א& ן, מ& ו& כ� ת� ח�בור�ּכַהֶׁש ה.  נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה מ'
י ס' ר:  א� אמ�

אסור. 
ן י�מ' נ� ר נ�פ�ק ג'נ�ז�כ�י�ּכַהֶׁש ה ב' מ� י��������8 :ּה ו� מ& ּׁש� ב:  מ' ר� ד�
ר.  ת� Gמ
ל ש�מ�ע מוא& ד ש� פ� ק� א' ית.  ע+לו�י ו� <וכעס>ומ'

י וק�ר�א לו� רוך ע+ ". "ב�  ש�נ�ג�פו�
א:  ר�ב ו�ע�ל ר� ק�
נ�ּכַהֶׁש ה  "לאיב,כא) (מ'ש�ל&י Gא או�ן".  כ�ל ל�צ�ד'יק י�

ל מוא& ר:  ש� אמ�
יא כ�ל ּכַהֶׁש ה' י�א ד�פ'ר�ק�א ד�ר&יש&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה'ל�כ�ת�א ּכַהֶׁש ה� ר� ד�נ'ד�ּכַהֶׁש ה,  אח+

ל�מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה.  לא א+ב�ל ל�ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה
ק י�נ�י ר�ב'י ר� לו ע+ פ' ת א+ ק� ינ� ת' ב-> מלדון <ברח מ'

נ���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה'ג'יע� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ� ו�נ' ןָטָּׂש&את.  ל'ר�או�ת ז�
ן עו� נ�ן:  ר�ב'י קGמ&י ב� ח� יו�
ּכַהֶׁש הו כ�ּכַהֶׁש ה?  ב�ד�ם ל'ת�לו�ת מ� מ� ּכַהֶׁש ה�
א ל� ּכַהֶׁש הו�ר'י. ו�
ּכַהֶׁש הו ש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה?  ב�ע'יל�ּכַהֶׁש ה ל'ב�ע�ל מ�

ין:  ר' אמ�
ת לו� ת� י ל�א ּכַהֶׁש ה�מ�כ�ּכַהֶׁש ה ב�ד�ם ל' ר' , ּכַהֶׁש הו�
! מו�ר�י�א ּכַהֶׁש הוא ש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ב�ע'יל�ּכַהֶׁש ה ו�ל'ב�ע�ל

ּכַהֶׁש ה ל&י��������8 :ּה?  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה מ�
י ל���������8 :ּה ב�ש�ב�או מ& ם.  ט�ּכַהֶׁש ה[ר�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�פ�ס&ק י� י' ת� ינ� ב&

ר ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י אמ� ב� א�
ן ד�ר�ב'י שוש�ב'נ&י��������8 :ּה עו� מ� ר ש' א ב� ב� ינ�א.  א� ו& ּכַהֶׁש ה�

ר:  ל�ר�ב'י ש�א&ל&ית ז� ע� ל� א�
ּכַהֶׁש הו ש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה?  ב�ע'יל�ּכַהֶׁש ה ל'ב�ע�ל מ�

ּכַהֶׁש הוא וש�ר�א י��������8 :ּה, ד� ר ל& ב� ד'ש�מוא&ל.  כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א ס�
ר:  ד'ש�מוא&ל אמ�

ין פ'ר�צ�ּכַהֶׁש ה נ�ס' כ� ּכַהֶׁש ה, נ' חוק� ב�ּׁש�ב�ת,  ב���������8 :ּה ד�
לו פ' צ�רו�רו�ת.  מ�ש�ר�ת א+



ר ח�ג�י:  ר�ב'י אמ�
ל ד�ר�ב'י שוש�ב'נ&י��������8 :ּה מוא& ינ�א.  ק�פGד�ק�י�א ש� ו& ּכַהֶׁש ה�

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ל�ר�ב'י ש�א&ל&ית אש' ע י� ר� נ���������8 :ּה.  וש� ממנּכַהֶׁש ה> <וּכַהֶׁש השתמטמ'

ל ל�ר�ב'י ש�א&ל&ית מוא& ר ב�ר ש� ק, אמ� ח� צ� ל'י:  י'
י ּכַהֶׁש ה, א& ת� ע� ּכַהֶׁש ה,  ד�ם ּכַהֶׁש הוא ז�ּכַהֶׁש ה מ& ד� נ'

י א& ין?  ּכַהֶׁש הד�ם ז�ּכַהֶׁש ה ו� תול' ב�
נ&י:  ת�
ּכַהֶׁש ה כ�ל�ּכַהֶׁש ה סור� ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה.  כ�ל ל�ב&ית���������8 :ּה א+

אסור נ�ּכַהֶׁש ה ל'ט�ל ו� מ� כו�ס,  מ'
ר.  ר�ב'י ד'ב�ר&י ז� יע� ל' א?

ּכַהֶׁש ה ר?  ד�ר�ב'י ט�ע�מ�א מ� ז� יע� ל' א?
י ר א' ש� פ� ּכַהֶׁש ה ד�ם י&צ&א ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא א� ד� ב�תול'ין.  ד�ם ע'ם נ'

ת כו� ר� ב,ו]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

.  ש�מ&ת�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ר�ח�ץ א'ש�תו�
רו יו: [ לו� אמ� יד� למ' ]21ת�

נו, לא ב& ל'מ�ד�ת�נו,  כ�ך ר�
ל'ר�חו�ץ?  אסור ש�אב&ל

ר ל�ּכַהֶׁש ה�ם:  אמ�
י ינ' אר א& ש� נ&י כ' נ&ס ב� ט� ס� ם, א' אנ'י. אד�

[תלמוד] 

ן ּכַהֶׁש ה אסור "אב&ל ת�נ�א מ� יצ� ח' ר� ּכַהֶׁש ה"?  כ�ל ב' ע� ב� ש'
ן.  ר�ב'י נ�ת�
י ר�ב'י א,  ל&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה אמ' ד� ב� קרוב> לו <מעשּכַהֶׁש ה, מקרּכַהֶׁש ה, שמתעו�

הֶלֲעַּי�א ל�ר�ב'י וש�אל ר ח' ב�א,  ב�
י ר' ּכַהֶׁש הו� י כ�ל ל&י��������8 :ּה ו� ב' ר� ּכַהֶׁש ה, כ� ע� ב� ן.  ש' נ�ת�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& א,  ל&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה יו� ד� ב� עו�
אח�א.  ר�ב'י ל�ג�ב&י כ�ּכַהֶׁש ה&ן ב�ר ב�א ל�ר�ב'י וש�אל
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ן כ&ן ל�א פ� ל� י:  א� ב' ר�
י ר�ב'י א,  ל&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה אמ' ד� ב� עו�

ן ל�ר�ב'י וש�אל עו� מ� יש,  ב�ן ש' ק' ל�
י ר' ּכַהֶׁש הו�  ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה? כ�לנ�ת�ן,  כ�ר�ב'י ל&י��������8 :ּה ו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ן ד'ל�מ�א י' ר� נון?  עו�ב�ד'ין ת� א'
נ�ן הֶלֲעַּי�א ד�ר�ב'י ע�ל ל&י��������8 :ּה אמ�ר'ין א+ ר ח' ב�א,  ב�

תון א� ין ו� ר' ל�ק'יש.  ב�ן ש'מ�עו�ן ד�ר�ב'י ע�ל ל&י��������8 :ּה אמ�
ד עו� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן ו�
א ר�ב'י מ� ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י א+בוי ח+ ו� י�א, ּכַהֶׁש ה+ ע� ש� א.  ל&י��������8 :ּה או� ד� ב� עו�

רון.  ל�ר�ב�נ'ין ש�אל אס� ו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& י:  יו� ע& ב�



ן ל& ין אי� נ' ב� ין, ר� נ' ב� ין או� ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א ר� נ' ב� ד�רו�מ�הֶלֲעַּי�א?  ר�
ן ין ת&ימ�ר א' נ' ב� א;  ר� יח� א, נ' כ� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש הגליל> <שלד�

ן ין ת&ימ�ר א' נ' ב� ד�רו�מ�הֶלֲעַּי�א,  ר�
ּכַהֶׁש הוא ר�ב�ר�ב�הֶלֲעַּי�א י, ו� מו� Gל ק א& א!  ש� הֶלֲעַּי� יר� ע& ז� ל'

ן ין ת&ימ�ר א' נ' ב� ד�רו�מ�הֶלֲעַּי�א,  ר�
נון נון ש�ר�י'ין א' א' ין?  ו� ר' אס�

נ&י:  ת� ד'
ם קו� ין,  אח�ר ל�ּכַהֶׁש ה�ר�ח'יץ ש�נ�ּכַהֶׁש ה+גו מ� יצ' ח' ר� ּכַהֶׁש ה, מ� ט� מ' ּכַהֶׁש ה�

ם רו� ד� ין.  וב� יצ' ח' ר� מ�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& א�בון:  ב&יר�ב'י יו�

י ת מ�ת'יר ש�ּכַהֶׁש הוא מ' את,  ּכַהֶׁש ה�ר�ח'יצ�ּכַהֶׁש ה א� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
��������8 :ּה עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ת� וש�ת'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה.  כ�א+כ'יל�ּכַהֶׁש ה או�

ר ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� ּכַהֶׁש הד� יצ� ח' ר� נוג,  , ב' ע+ ת� ל� ש�
ּכַהֶׁש ה א+ב�ל יצ� ח' ר� ש�ל�ת�ע+נוג, מGת�ר.  ש�א&ינ���������8 :ּה ב'

א�ב�א:  ב�ר ד'ש�מוא&ל כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א
ין, בו� ע�לו ט' ט� <פצעים> ח+

ן תו� א:  ל�ר�ב'י ש�א+לון א+ י�ס�
ּכַהֶׁש הו <שיתרחץ>ד�י'ס�ח&י?  מ�

ר ן:  אמ� לו�
י&ית ד�ל�א י, מ� ח& ס� יתרחץ, ימות> לא <אםּכַהֶׁש הוא!  י'

ן ב�אב.  ב�ת'ש�ע�ּכַהֶׁש ה כ&נ'י, א+פ'לו א'
ן ם כ&נ'י, א+פ'לו א' יו� ּכַהֶׁש ה�כ'פור'ים.  ב�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או ב�ר�ב'י יו� ינ�א, ר� נ' תו� ח+ טו�ב&ל.  או�
ם ,  א' <קרי> י�ד�ע'ין; ל�אל�ק'ר�יו�

ם ,  ל�ּכַהֶׁש ה�ק&ר א' גופו�
ת ש�א&ין יצ� ח' ין ר� נ' ין ל�אר�ח'יצ�ּכַהֶׁש ה,  צו� ע' . י�ד�
נ&י:  ת�
ּכַהֶׁש ה אב&ל נGד� ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו ומ� כ' ל� ּכַהֶׁש ה� ך,  מ� ר� ד� ב�

ין ר' ת� Gל.  ב'נ�ע'יל�ת מ ד� נ� ס� ּכַהֶׁש ה�
או בו� הֶלֲעַּי� ש� ּכַהֶׁש ה�ע'יר, י�ח+לצו.  א�ל וכ�

ן כ& ית ב�אב, ו�כ&ן ב�ת'ש�ע�ּכַהֶׁש ה ו� נ' ע+ ת� צ'בור.  ב�

נ&י:  ת�
ם קו� מ� ל ש�נ�ּכַהֶׁש ה+גו ב� א� ש� ים ב'ש�לו�ם ל' ל' ב& ב�ּׁש�ב�ת,  א+

ין.  ל' א+ שו�
ם רו� ד� שו�א+ל'ין.  וב�

י�א ר�ב'י ע� ש� ר,  ל�ח�ד א+ז�ל רGב�א ּכַהֶׁש הו� ת� א+
א מ� ח+ הֶלֲעַּי�א ו� ל� ב& בו�ן.  ו�ש�א&יל ב�שGב�ת�א א+
ר ן:  אמ� לו�
י נ' ע� א&ינ'י א+ ד& ם,  מ'נ�ּכַהֶׁש ה�ג יו� כ� מ� קו� מ�

נו.  ע+ל&יכ�ם!" כ�מ'נ�ּכַהֶׁש ה�ג "ש�לו�ם א�ל�א מ& קו� מ�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס&  ח�ל�פ�ת�ּכַהֶׁש ה ב&יר�ב'י יו�

יר ב�ר�ב'י מ�ש�ב&ח� א' י:  קGמ&י מ& א& ר� פו� צ'
!  ק�דו�ש, אד�ם ג�דו�ל, אד�ם אד�ם נוע� צ�

א ח�ד מ� ן, ח+ מ� ן.  ב�שGב�ת�א, וש�אל א+ב&ל�הֶלֲעַּי�א ז� בו�
ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&



ן נ&י ד�א�ת� אּכַהֶׁש ה& ת� ש'ב�ח&י��������8 :ּה!  מ�
ר ן:  אמ� לו�
ּכַהֶׁש ה ע'ס�ק&י��������8 :ּה?  ומ�

ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&
א מ� ן!  וש�אל ב�שGב�ת�א א+ב&ל�הֶלֲעַּי�א ח+ בו�
ר ן:  אמ� לו�

ין י' ע� תון ב� ּכַהֶׁש הו מ&יד�ע א� ח&יל&י��������8 :ּה?  מ�
כ�ם ב�א יע� ד' ּכַהֶׁש הו� ב�ּׁש�ב�ת.  א&ב�ל ש�א&ין ל�

יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
כ�תי,כב) (מ'ש�ל&י ר� ת�ע+ש'יר",  ּכַהֶׁש ה'יא יי  "ב'

ש�ב�ת.  ב'ר�כ�ת זו�
ׁשַאָה ף "ו�לא ס' ע'מ���������8 :ּה",  ע�צ�ב יו�

ּכַהֶׁש הא+ב&לות,  זו� מ� ר:  כ� מ� ת� ד�
ך  "נ�ע?צ�ביט,ג) ב (ש�מוא&ל ל� מ� ."  ע�ל ּכַהֶׁש ה� נו� ב�

ת כו� ר� ב,ז]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

ת ,  ט�ב'י מ& ע�ב�דו�
יו ו�ק'ב&ל ל� ין.  ע� חומ' נ� ת�
רו יו:  לו� אמ� יד� מ' ל� ת�

נו, לא ב& ל'מ�ד�ת�נו,  כ�ך ר�
ין ש�א&ין ל' ב� ק� ין מ� חומ' נ� ים?  ע�ל ת� ד' ב� ע+ ּכַהֶׁש ה�
ר ל�ּכַהֶׁש ה�ם:  אמ�
ין ּכַהֶׁש ה�ע+ב�ד'ים,  כ�ל כ'ש�אר ע�ב�ד'י ט�ב'י א&

ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה. כ�ש&ר

[תלמוד] 

א ים ב�נ&י ּכַהֶׁש ה� ר' ין חו� ים, א& ר' ח& ין מ�ק�ב�ל'ין א+ חומ' נ� ע+ל&יּכַהֶׁש ה�ן?  ת�
י נ' ּכַהֶׁש ה:  כ& נ&ית� ת� מ�

ין ין מ�ק�ב�ל'ין "א& חומ' נ� ּכַהֶׁש ה�ע+ב�ד'ים."  ע�ל ת�
ם ים ב�נ&י ע�ל א' ר' ין א+ח&ר'ים חו� ין,  מ�ק�ב�ל'ין א& חומ' נ� ת�
ים. ע�ל ש�כ&ן כ�ל ד' ב� ע+ ּכַהֶׁש ה�

נ&י:  ת�
תו� ש�מ&ת�ּכַהֶׁש ה מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ח� פ� י ש' ב' ר� ל� ר,  ש� ז� יע� ל' א?
סו נ� כ� נ' יו ו� יד� מ' ל� לא ת� , ו� מו� נ�ח+ ק'ב&ל.  ל�

נ�ס כ� ם נ' נ&יּכַהֶׁש ה� פ� סו מ' נ� כ� נ' ר, ו� צ& ח� אח+ר�יו,  ל�
סו נ� כ� נ' ת, ו� י' ב� יו.  ל� ר� אח+

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
ּכַהֶׁש ה מ� Gד מ� י כ' ית' י' ין ש�א�ת�ם ּכַהֶׁש ה� ו' כ� ברמז> <מביניםב�פו�ש�ר'ין,  נ'

י א& ין א�ת�ם ו� ו' כ� לו נ' פ' ין!  א+ ח' ת� רו� ב�
לא ּכַהֶׁש ה+ אמ�רו:  ו�

ין ין מ�ק�ב�ל'ין א& חומ' נ� ּכַהֶׁש ה�ע+ב�ד'ים,  ע�ל ת�
נ&י פ� כ�ב�ּכַהֶׁש ה&מ�ּכַהֶׁש ה.  ש�ּכַהֶׁש ה�ע+ב�ד'ים מ'



י ר או� ע�ב�דו� ש�מ&ת מ' מ& , או� תו� מ� ּכַהֶׁש ה� :  ב� לו�
ם קו� מ� נ�ך."  י�מ�ל&א "ּכַהֶׁש ה� רו� ס� ח�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ד�מ�ך כ�ד ר ח' א ב� ב� ר א� י��������8 :ּה ב� ת& <כ�ש�מ&ת>ק�פ�ר�א,  ד�ב�ר אח�

יש ר&יש ק�ב&יל ק' ּכַהֶׁש ה ל� ו� ּכַהֶׁש ה+ י, ד� לו� ר�ב&י��������8 :ּה.  ע+
ר ימ� י ח�ב'יב נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א ד�ב�ר ד�ת�ל�מ'יד&י��������8 :ּה מ& לו� כ'ב�ר&י��������8 :ּה.  ע+
ר ע�אל ט� אפ� אותו> וּכַהֶׁש הספיד <נכנסע+לו�י:  ו�

ים (ש'יר יר' ּׁש' ,  י�ר�ד  "דו�ד'יו,ב) ּכַהֶׁש ה� ל�ג�נו�
ב�ג�נ'ים",  ל'ר�עו�ת ּכַהֶׁש ה�ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ם ל�ע+רGגו�ת

אלא> לומר צורך <איןד�ל�א:  צ�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ל�א

]22ב�ג�נ'ים"! [ ל'ר�עו�ת ל�ג�נו� י�ר�ד "דו�ד'י
ּכַהֶׁש הוא.  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש "דו�ד'י", ז�ּכַהֶׁש ה

", ז�ּכַהֶׁש ה "י�ר�ד נו� ג� ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם.  ל�
לו "ל�ע+רGגו�ת ם", א& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב� ל.  ּכַהֶׁש ה� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
ת ב�ג�נ'ים", א&לו "ל'ר�עו�ת מו� Gם.  א ל� עו� ּכַהֶׁש ה�
ים שו�ש�נ'ים", א&לו "ו�ל'ל�ק�ט יק' ד' צ� ן.  ש�מ�ס�ל�ק�ן ּכַהֶׁש ה� ינ&יּכַהֶׁש ה� ב& מ'

דו�מ�ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר מ�ש�ל: ל�מ�ּכַהֶׁש ה מ�ש�לו
ב�ן,  לו� ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ל�מ�ל�ך
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� יו ח�ב'יב ו� ל� י.  יו�ת&ר ע� ד� <ביותר>מ'

ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך?  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה מ�
ע ס.  לו� נ�ט� ד& ר� פ�

ן ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב& ש�ל�אב'יו,  ר�צו�נו� עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�
י�ּכַהֶׁש ה ם ב�כ�ל מ�ח�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז&ר ּכַהֶׁש ה� ל� עו� ,  ּכַהֶׁש ה� כGלו�

ּכַהֶׁש ה א� רו� ּכַהֶׁש ה זו� א&י ו� יע� ט' ם,  י�פ�ּכַהֶׁש ה נ� ל� עו� ב�
��������8 :ּה יא� ב' ��������8 :ּה מ� ע�� ט� נו� .  ב�תו�ך ו� פ�ר�ד&סו�
,  ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה וב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה יסו� ע' כ� מ�

י�ּכַהֶׁש ה יו.  כ�ל מ�ק�צ&ץ ּכַהֶׁש ה� ת� יעו� ט' נ�
נו� עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ש�הֶלֲעַּי'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה כ�ך צו� ש�ל�מ�קו�ם,  ר�

ר ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז& ח� ,  ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם ב�כ�ל מ� כGלו�
ּכַהֶׁש ה א� רו� ת צ�ד'יק ז�ּכַהֶׁש ה א&י ו� מו� Gא ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם,  ב�

יאו� ב' קו� ומ� ב� ד� ל.  ומ� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' ל�
רו� כ�גו�ן ת� ו�ר�ח�ב.  י'

ין ש�ּכַהֶׁש ה&ן וב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה יס' ע' כ� ,  מ� תו� או�
י�ּכַהֶׁש ה ן.  ּכַהֶׁש ה�צ�ד'יק'ים מ�ס�ל&ק ּכַהֶׁש ה� ינ&יּכַהֶׁש ה� ב& ש�

<מעשּכַהֶׁש ה>ד�ל�מ�א: 

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� ב� י��������8 :ּה,  א� ת& ר� בו� ח+ <ותלמידיו>ו�

ית א' ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ד�מ�ר'ין ו� ס& י��������8 :ּה,  ח�ל�פ�ת�ּכַהֶׁש ה ב&יר�ב'י יו� ת& ר� בו� ח+ ו�
ית א' ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ד�מ�ר'ין ו� יב� ק' י��������8 :ּה,  ע+ ת& ר� בו� ח+ ו�

וו� א ל�ע�י'י י�ת�ב'ין ּכַהֶׁש ה+ ת� י� ר� או� ת ב� חו� ת�א&נ�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ד�א ת�
ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ א מ�ר�א ו� ת� נ� א& ת� יט ק�ר&יץ ד' ק& ל� יו�ם.  ב�כ�ל ל���������8 :ּה ו�

ין: ר'  אמ�
יׁשַאָה ף ּכַהֶׁש הוא ש�מ�א ל' נו? נ�ח� ד& ש� נו.  א�ת חו� מ& קו� מ�

ר ח� מ� י ל' א מ�ר�ּכַהֶׁש ה את& ת� נ� א& ת� לו�ן:  ג�בו�ן. אמ�ר ד'



י! אׁשַאָה ף ר� ּכַהֶׁש ה ח+ד�א מ� ו� צ� <חסד> מ'

יתון ו& ּכַהֶׁש ה+ ין ד� יג' ּכַהֶׁש ה' י,  ע�ב�ד'ין נ� מ' ע'
תונ���������8 :ּה נ�ע� מ'נ'י!  מ�

רון י��������8 :ּה:  אמ� ל&
א מ� ל� ינ�ן, ד' ר' ל�ן?  ח�ש&ד ד�א�ת� אמ�

י ב�צ�פ�ר�א ן:  מו�ד�ע�א את& ּכַהֶׁש הו� י�ת�
ּכַהֶׁש ה ח� ר� יעו ע�ל�יּכַהֶׁש ה� ז� ל' ת� ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה, ו� מ� ח� .  ּכַהֶׁש ה� יּכַהֶׁש ה� ת� נו� א& ת�

��������8 :ּה ת� או� אמ�רו:  ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב�
נ�ּכַהֶׁש ה ב�ע�ל א& ת� ע� ּכַהֶׁש ה� ד& י יו� ת� ימ� ��������8 :ּה א& נ�ת� ל'ל�ק�ט,  ש�ל�ת�א&נ�ּכַהֶׁש ה עו�
ּכַהֶׁש הוא ��������8 :ּה.  ו� ט� ק� לו�

ע� ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש כ�ך ד&  יו�
י ת� ימ� ן א& נ�ת� ן ל�ס�ל�ק�ן ש�ל�צ�ד'יק'ין עו� ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם,  מ'

ּכַהֶׁש הוא ן.  ו� ק� ל� ס� מ�

ר בון ר�ב'י ד�מ�ך כ�ד א,  ר�ב'י ב� הֶלֲעַּי� ח'
א ר�ב'י ע�ל יר� ע& י:  ו�אפ�ט�ר ז� לו� <ּכַהֶׁש הספיד>ע+

ּכַהֶׁש ה�ע�ב&ד".  ש�נ�ת  "מ�תוק�ּכַהֶׁש הּכַהֶׁש ה,יא) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת
אן,  כ�ת'יב "י�ש&ן" א&ין כ�

ט "א'ם א�ל�א ע� ל."  ּכַהֶׁש ה�ר�ב&ּכַהֶׁש ה ו�א'ם מ� אכ& י�
ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה?  ח'הֶלֲעַּי�א ב�ר�ב'י בון ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ל� מ� דו�

כ�ר ל�מ�ל�ך ים ש� ןָטָּׂש� ל' ע+ ּכַהֶׁש ה�ר�ב&ּכַהֶׁש ה,  פו�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� א�ח�ד,  פו�ע&ל ש�ם ו�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ר ו� כ�ּׁש& ת� תו� מ' אכ� ל� מ� י.  יו�ת&ר ב' ד� <ּכַהֶׁש הרבּכַהֶׁש ה>מ'

ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך?  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה מ�
לו� ט� יל ו�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה נ� ט' ת.  א+רGכו�ת ע'מו� מ& רו� צ� וק�

י ת& תו� ע' ב,  ל� ר� ע�
או ים או�ת�ם ב� ל' ע+ ן,  ל'ט�ל פו� ר� כ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�
ן נ�ת� מ'ּׁש�ל&ם.  ע'מ�ּכַהֶׁש ה�ן ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�כ�רו� לו� ו�
יו ּכַהֶׁש ה� ים ו� ל' ע+ פו� ין ּכַהֶׁש ה� מ' ע+ ר� ת� ים:  מ' ר' מ� או� ו�
ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם,  כ�ל י�ג�ע�נו אנו
ּכַהֶׁש ה ז� ש�עו�ת,  ש�ת&י א�ל�א י�ג�ע לא ו�

ן נ�ת� מ'ּׁש�ל&ם!  ע'מ�נו ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�כ�רו� לו� ו�
ר ן אמ� ּכַהֶׁש ה� ך:  ל� ל� מ� ּכַהֶׁש ה�
ש�עו�ת,  ל'ש�ת&י ז�ּכַהֶׁש ה י�ג�ע

ר ת& ם כ�ל א�ת�ם י�ג�ע�ת�ם ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ'מ�ּכַהֶׁש ה יו� הֶלֲעַּיו� .  ּכַהֶׁש ה� כGלו�
ּכַהֶׁש ה בון ר�ב'י י�ג�ע כ�ך ר� תו� ים ב� ר' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� נ�ּכַהֶׁש ה ל� מ� ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  וש�
ּכַהֶׁש ה יק ת�ל�מ'יד ּׁש�א&ין מ� ת' ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  ל�מ&אּכַהֶׁש ה ל'ל�מ�ד י�כו�ל ו�

ן ר�ב'י ד�מ�ך כ�ד ימו� ז�ב'יד,  ב�ר ס'
ר ל'י�א ר�ב'י ע�אל ט� אפ� <ּכַהֶׁש הספיד>ע+לו�י:  ו�

ש�ל�עו�ל�ם,  ת�ש�מ'ישו� ד�ב�ר'ים אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה
ן כGל� דו א'ם ו� ין:  ל�ּכַהֶׁש ה�ן י&ש אב� יפ' ל' ח'

ב הֶלֲעַּיו� מו�צ�א,  ל�כ�ס�ׁשַאָה ף י&ש  "כ'יכח,א-ב) (א'
ם קו� ב ומ� ּכַהֶׁש ה� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� י�ז�קו.  ל�

ן מ&ע�פ�ר ב�ר�ז�ל ב� א� ח, ו� נ�חוש�ּכַהֶׁש ה."  י�צוק יGק�



ם לו, א' ין.  ל�ּכַהֶׁש ה�ן אב�דו, י&ש א& יפ' ל' ח'
יד א+ב�ל מ' ל� ש�מ&ת,  ח+כ�מ'ים ת�

י נו מ&ב'יא מ' י ל� , מ' תו� יפ� ל' נו מ&ב'יא ח+ ?  ל� תו� מור� ת�
ב הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש הכח,יב) (א' מ� כ� ח� ּכַהֶׁש ה� ן  "ו� אי' ת'מ�צ&א,  מ&
י א& ם ז�ּכַהֶׁש ה ו� קו� ב'ינ�ּכַהֶׁש ה?" מ�
ב הֶלֲעַּיו� ינ&י  "ו�נ�ע�ל�מ�ּכַהֶׁש הכח,כא) (א' ע& י".  כ�ל מ& ח�

ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
ּכַהֶׁש ה י א'ם מ� ח& יו�ס&ׁשַאָה ף,  א+
או ע�ל צ� מ� א ש� יאּכַהֶׁש ה, י�צ� צ' ל'ב�ם,  מ�

אמב,כח) (ב�ר&אש'יתד'כ�ת'יב:  צ& הֶלֲעַּי& ל'ב�ם",    "ו�
נו ד� אב� ת אנו, ש� ן ר�ב'י א� ימו� ר ס' יד,  ב� ב' ז�

ת ע�ל ּכַהֶׁש ה!  כ�מ�ּכַהֶׁש ה אח� מ� כ� ו�

י ר�ב'י ד�מ�ך כ�ד ו' ר ל& י ב� יס�  ס'
א ע�ל ב� ר ד'ש�מוא&ל א+בוי א� ט� אפ� <ּכַהֶׁש הספיד>ע+לו�י:  ו�

נ'ש�מ�ע,  ּכַהֶׁש ה�כ�ל ד�ב�ר  "סו�ׁשַאָה ףיב,יג) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת
ת י�ר�א".  ּכַהֶׁש ה�א?לּכַהֶׁש ה'ים א�

ּכַהֶׁש ה מ� י ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ל� ו' ּכַהֶׁש ה?  ס'יס�י ב�ן ל& מ� דו�
יו לו� ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ל�מ�ל�ך ּכַהֶׁש ה� ם, ו� ר� ג�פ�נ'ים.  מ&אּכַהֶׁש ה בו� כ�

יו ּכַהֶׁש ה� ת ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו� אּכַהֶׁש ה ו�ש�נ�ּכַהֶׁש ה ש�נ�ּכַהֶׁש ה כ�ל עו� ת מ& הֶלֲעַּיו� ב' ש�ל�י�י'ן.  ח�
ד ע�ל ע�מ�ד מ� ים, ע� ּׁש' מ' אר�ב�ע'ים,  ע�ל ח+
ים,  ע�ל ש�לש'ים, ע�מ�ד ע�ל ע�מ�ד ר' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע�
א�ח�ד,  ע�ל ע+ש�ר�ּכַהֶׁש ה, ע�מ�ד ע�ל ע�מ�ד
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ת מ&אּכַהֶׁש ה עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ו� הֶלֲעַּיו� ב' ש�ל�י�י'ן.  ח�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� תו� ו� יו ח�ב'יב ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן או� ל� כ�ל ע� .  ּכַהֶׁש ה�כ�ר�ם כ� כGלו�

י�ּכַהֶׁש ה כ�ך  ס'יס�י ב�ר ל&ו'י ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�
יב ב' ּכַהֶׁש ה�אד�ם.  כ�כ�ל ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש ל'פ�נ&י ח�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ּכַהֶׁש ה�אד�ם."  כ�ל ז�ּכַהֶׁש ה  "כ'ייב,יג) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת

כ�ל ז�ּכַהֶׁש ה כ'י ם.  כ� אד� ּכַהֶׁש ה�

נ�א ּכַהֶׁש ה+ גבוּכַהֶׁש ה> <בחורל�ּכַהֶׁש ה�כ�א.  ס�ל&יק כ�ד ס�ג'ין עGל&ם ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה כ�

י��������8 :ּה ת& מ� ר ב�ר ח�ד ח+ מ� ין, א+ ח' י��������8 :ּה:  פ� <ליצן>ל&

ּכַהֶׁש ה ב'ש�מ�הֶלֲעַּי�א?  ק�ל�א מ�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ּכַהֶׁש הוא ד'ינ&י��������8 :ּה ג�ז�ר ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ד� ר� ב� ם.  ג� ת� ח� מ'
ן כ& ית.  ּכַהֶׁש ה+ו�ת ו� י��������8 :ּה, ומ' ל&

י��������8 :ּה ב&י��������8 :ּה פ�ג�ע ת& מ� ן. ח�ד ח+ ר� חו�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ּכַהֶׁש ה ]23ב'ש�מ�הֶלֲעַּי�א? [ ק�ל�א מ�

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ּכַהֶׁש הוא ד'ינ&י��������8 :ּה ג�ז�ר ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ד� ר� ב� ם.  ג� ת� ח� מ'
ן כ& ל&י��������8 :ּה.  ּכַהֶׁש ה+ו�ת ו�

ר:  אמ�
ית יק& ל& ּכַהֶׁש ה, ס� נ�ּכַהֶׁש ה מ� א+ י, ו� כ& ז� י?  מ' ט& ח� חוטא> זכאי, ואני לּכַהֶׁש היות <ע�ל'ית'יא�



ית יק& ל& ּכַהֶׁש ה, ס� ּכַהֶׁש ה מ� ל� ט� ק� מ' ד�י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל?  אר�ע�א ב�נ&י ל�
נ&יחות נ&יזול ן מ'ן ל'י ו� ד'ס�ל&יק&ית.  ּכַהֶׁש ה�
א ת� י א+ ב& ג� ר ד�ר�ב'י ל� מ� נ�ן, א+ ח� י��������8 :ּה:  יו� ל&

ל&י��������8 :ּה,  מ�ב�ס�ר�א ד�א'מ&י��������8 :ּה נ�ש ב�ר
י��������8 :ּה ת& ת� א' י ו� בוּכַהֶׁש ה' א+ ל&י��������8 :ּה,  מו�ק�ר�א ד�

ן ּכַהֶׁש ה� ל&י��������8 :ּה?  י&ז&יל ל�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
יל ין ל�ּכַהֶׁש ה�ן י&ז& ר' ק� מו� ל&י��������8 :ּה.  ד�
ת ח� ן כ�ּכַהֶׁש ה+נ�א ל&י��������8 :ּה נ� ד'ס�ל�ק.  ּכַהֶׁש ה�ן מ'

ן תו� ין א+ ר' נ�ן:  ל�ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� ח� יו�
א ית ּכַהֶׁש ה� ח& ל�ב�ב�ל.  כ�ּכַהֶׁש ה+נ�א נ�

ר:  אמ�
ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש הוא יז�ל מ� ר�שותא?  מ&ס&ב ד�ל�א ל&י��������8 :ּה מ&

ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&
יא ּכַהֶׁש ה' ר מ'ל�ת�א ּכַהֶׁש ה� מ� א+ ל�ך,  ד�

יא ת ּכַהֶׁש ה+ו�ת ּכַהֶׁש ה' יל� ט' ד'יד&י��������8 :ּה.  ר�שות נ�

א, כ�ד ר�ב'י יר� ע& ז�ל ס�ל�ק ז� א, א+ כ� ּכַהֶׁש ה� ד�ם.  א�ק&יז ל�
ל ז� ן ב�ע&י א+ בו� ז� א ח+ד�א מ' ר� יט� ן ד�קו�פ�ד ל'  ג' בשר>330 לקנות < רצּכַהֶׁש הט�ב�ח�א.  מ'

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ּכַהֶׁש ה מ� כ� א?  ּכַהֶׁש ה�ד&ן ב� ת� ר� יט� ל'

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ין ש' מ� ח� ד מ�נ�י ב� ח� <מכּכַהֶׁש ה>קGר�ס�ם.  ו�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
<קח>ש'ת'ין!  ל�ך ס�ב

א ל� ע+לו�י.  ק�ב&יל ו�
ש'ב�ע'ין!  ל�ך ס�ב

א ל� ע+לו�י.  ק�ב&יל ו�
ין!  ל�ך ס�ב נ' מ� ת�
ת'ש�ע'ין!  ל�ך ס�ב
א ע�ד ט� מ� א ד' ל� אּכַהֶׁש ה, ו� ע+לו�י.  ק�ב&יל מ�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ך.  ע+ב&יד ג� ּכַהֶׁש ה� נ� מ' כ�

ית ב�רGמ�ש�א א.  ל�ב&ית נ�ח& ד� ע+ ו�
ר ן:  אמ� לו�

ּכַהֶׁש ה ין, מ� נ' ב� ג�א ב'יש ר� ּכַהֶׁש ה� נ� ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א,  מ'
ד�קו�פ�ד,  ל'יט�ר�א נ�ש ב�ר אכ&יל ד�ל�א

חו� ע�ד מ� אחת> מכּכַהֶׁש ה אותו <שּכַהֶׁש היכוקGר�ס�ם!  ח�ד ל&י��������8 :ּה ד'

ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&
ּכַהֶׁש ה זּכַהֶׁש ה> ּכַהֶׁש הוא <ומיד&ן?  ּכַהֶׁש הוא ומ�

ר ן:  אמ� לו�
א.  פ�ל�ן ח� ב� ט�

חון ל� י��������8 :ּה,  ב�ע�י'ין ש� ית& ת& י� לּכַהֶׁש הביאו> <רוציםמ�

חון כ� ש� א� א.  א+רו�נ&י��������8 :ּה ו� ק� נ�פ�
ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&

ּכַהֶׁש ה�כ&ין!  ר�ב'י, כ�ל



ר ן:  אמ� לו�
י י&ית& י,  כ�ע+ס&ית ד�ל�א ע+ל�י ו� לו� ע+

י שחשבתי> <מתוךכ&ן.  ד�מ'נ�ּכַהֶׁש ה�ג�א ס�ב�ר&ת מ'

א, כ�ד ר�ב'י ז�ל ס�ל&יק י�ס� א, א+ כ� ּכַהֶׁש ה� ר,  ל� פ� <ּכַהֶׁש הסתפר>ס�

י ב�ע&י ח& ס� ן ב�אּכַהֶׁש ה&ן מ' ס� ימו� י�א.  ד& ר� יב� ט' ּכַהֶׁש המרחץ> בבית לּכַהֶׁש התרחץ <רוצּכַהֶׁש הד�

ן ח�ד ב&י��������8 :ּה פ�ג�ע יצ� <מכּכַהֶׁש ה>ח�ד.  פGר�ק�ד�ל ל&י��������8 :ּה ו'יּכַהֶׁש ה�ב ל&

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
דון ע�ד ּכַהֶׁש הוא עGנ�ק�ת&י��������8 :ּה כ� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ד� ר� ב� חלשּכַהֶׁש ה> לולאתך כך כדי <עדר�פ�י�א!  ג�

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ נ�א ו� כו� ין ק�א&ים אר� א& שודד> דן <ּכַהֶׁש המושלל'יס�ט'יס.  ח�ד ד�

ז�ל א+ א,  חו�ר&י ק�ם ו� מוד� ע�
ן נגדו> <צוחקק'ב�ל&י��������8 :ּה.  כ�ל ג�ח&יך ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה מ'

ר נ�א:  ל&י��������8 :ּה אמ� כו� אר�
ן עמך> ּכַהֶׁש היּכַהֶׁש ה <מיע'מ�ך?  ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה מ�

י ת�ל�ּכַהֶׁש ה ינו� א ע& מ� ח+ ּכַהֶׁש הוא ו� ג�ח&יך.  ד�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ן יך אּכַהֶׁש ה& ח& ג� ּכַהֶׁש ה ד� ו� שצוחק> <זּכַהֶׁש הע'מ'י.  ּכַהֶׁש ה+

י��������8 :ּה ב& אותו> ועינּכַהֶׁש ה אותו <לקחו�ד�נ&י��������8 :ּה,  נ�ס�

י ד' או� אחד> <ּכַהֶׁש הרוגק�ט'יל.  ח�ד ע�ל ל&י��������8 :ּה ו�

י ן נ�פ�ק'ין מ' יּכַהֶׁש הו� ר& ין ת� ינ' ע' <כשיצאו; קורות>ש�ר�י�ן.  ת�ר�ת&י ט�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
יא ּכַהֶׁש ה' ת עGנ�ק�ת�א ּכַהֶׁש ה� ו� ּכַהֶׁש ה+ ר ד� ב� י�א, כ� פ� <ּכַהֶׁש התּכַהֶׁש הדקּכַהֶׁש ה>ש�נ�צ�ת!  ר�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
רע> <מזלג�ב�ר�ּכַהֶׁש ה.  ד�ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש הוא ג�ד�א ב'יש

א ל� יב:  ו� ת' כ�
ן אל  "ו�ע�ת�ּכַהֶׁש הכח,כב) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה צו, פ� צ� לו� ת� קו ת' ז� ם".  י�ח� יכ� ר& ס� מו�

ס,  ר�ב'י ח� ינ� פ'
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ר ש�מוא&ל ר�ב'י ב�ש&ם י' י'צ�ח�ק:  ר�ב ב�

יא ק�ש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ל&צ�נות,  ּכַהֶׁש ה'
��������8 :ּה ת� ל� ח' ת� ��������8 :ּה י'סור'ין ש� פ� סו� כ�ל�י�ּכַהֶׁש ה.  ו�

��������8 :ּה ת� ל� ח' י'סור'ין, ד'כ�ת'יב:  ת�
ּכַהֶׁש ה ת� ע� ן אל "ו� צו, פ� צ� לו� ת� קו ת' ז� מו�ס�ר&יכ�ם".  י�ח�
��������8 :ּה פ� סו� כ�ל�י�ּכַהֶׁש ה, ד'כ�ת'יב:  ו�

 ש�מ�ע�ת'י ו�נ�ח?ר�צ�ּכַהֶׁש ה כ�ל�ּכַהֶׁש ה  "כ'יכח,כב) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה
ת א& ץ."  כ�ל צ�ב�או�ת, ע�ל יי א+ד�נ�י מ& אר� ּכַהֶׁש ה�

ת כו� ר� ב,ח]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

ן,  ת� ח�
ם ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן,  ב�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ש�מ�ע ק'ר�י�ת ל'ק�רו�ת רו�צ�ּכַהֶׁש ה א'

קו�ר&א. 
ן ר�ב�ן עו� מ� או�מ&ר:  ג�מ�ל'יא&ל ב�ן ש'
ּכַהֶׁש ה כ�ל לא צ� רו� ת לו� ל'טו�ל ּכַהֶׁש ה� י'ט�ל. ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם א�



[תלמוד] 

נ&י:  ת�
ר,  ש�ּכַהֶׁש הוא ד�ב�ר כ�ל ע� צ� ל� ש�
ּכַהֶׁש ה כ�ל צ� רו� ּכַהֶׁש ה.  ע�צ�מו� ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ּכַהֶׁש ה� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� יד, עו� י�ח'

יד מ' ל� א עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ח+כ�מ'ים ת� בו� ת� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  לו� ו�
ח,  ש�ּכַהֶׁש הוא ד�ב�ר ו�כ�ל ב� ש� ל� ש�
ּכַהֶׁש ה כ�ל לא צ� רו� יד ע�צ�מו� ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ּכַהֶׁש ה� עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה.  י�ח'

יד מ' ל� עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה,  ח+כ�מ'ים ת�
ם א�ל�א תו� מ'נו כ&ן א' בור.  ע�ל פ�ר�נ�ס או� צ' ּכַהֶׁש ה�

נ&י:  ת�
ין ק' ל� ת� ס� ת מ'פ�נ&י ל�צ�ד�ד'ין מ' דו� ת� ּכַהֶׁש הּכַהֶׁש הליכּכַהֶׁש ה> על ּכַהֶׁש המקשים אדמּכַהֶׁש ה <גושיד�ר�כ'ים.  י'

,  ש�ּכַהֶׁש הוא וב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה בבוץ> <שוקעמ'ש�ת�ק&ע�

לו פ' ּכַהֶׁש ה א+ ד� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� אּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ב� ל& כGר�כ�מ'ין.  מ�
ר ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י אמ� ב� א�

יו ו�ר�ב'י ג�מ�ל'יא&ל ב�ר�ב�ן מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� , ש� ע� Gש ּכַהֶׁש הו� ך,  י� ר� ד� ב�
יו ּכַהֶׁש ה� ין ו� ק' ל� ת� ס� ת מ'פ�נ&י ל�צ�ד�ד'ין מ' דו� ת� ד�ר�כ'ים.  י'
או ר� ּכַהֶׁש ה א�ת ו� ּכַהֶׁש הוד� פ�פו�ס,  ב�ן י�

א מ'ש�ת�ק&ע� ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הדרך> באמצע ּכַהֶׁש הולך <נשארכ�נ�ג�ד�ן.  וב�

ר :  ל�ר�ב'י ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן אמ� ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�
י ב�א�צ�ב�ע?  ע�צ�מו� ש�מ�ר�א�ּכַהֶׁש ה ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא מ'

ר :  אמ� לו�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוד� ש�מ�י'ם.  ל�שום מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�יו ּכַהֶׁש הוא, ש�כ�ל פ�פו�ס ב�ן י�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
א ל� ת�נ&י:  כ&ן ו�
ר "כ�ל ב� ש�ל�ש�ב�ח,  ש�ּכַהֶׁש הוא ד�
ּכַהֶׁש ה כ�ל לא צ� רו� יד ע�צ�מו� ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ּכַהֶׁש ה� עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה.  י�ח'

יד מ' ל� עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה,  ח+כ�מ'ים ת�
ם א�ל�א תו� מ'נו כ&ן א' בור"?  ע�ל פ�ר�נ�ס או� צ' ּכַהֶׁש ה�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�
ר "כ�ל ב� ש�ל�צ�ע�ר,  ד�
ּכַהֶׁש ה כ�ל צ� רו� ּכַהֶׁש ה.  ע�צ�מו� ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ּכַהֶׁש ה� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� יד, עו� י�ח'

יד מ' ל� א עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ח+כ�מ'ים ת� בו� ת� יו ו� ל� ּכַהֶׁש ה."  ע� כ� ר� ב�
ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�

ד חו� ל� ין.  י�ב�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ד�ל�א וב' נ' ר& <אחרים>חו�

ד�ל�מ�א: 
א ר�ב'י י�ש� ל ו�ר�ב'י מ� מוא& ב ב�ר ש� ק ר� ח� צ�  י'

ן וו� ין ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' ין י� ל'  אכ�
א ד� ח+ ין מ'ן ב� ל& ּכַהֶׁש ה.  כ�נ'יש�ת�א א' י�ת� ל� ע'

ת ת� א,  ע�נ�ת�ּכַהֶׁש ה א+ ת� לו� צ� ד'
ל ר�ב'י ק�ם מוא& ב ב�ר ש� ק ר� ח� צ� מ�צ�ל�י�א.  י'



ר א: [ ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� י�ש� ]24מ�
ן כ&ן ל�א פ� ל� י:  א� ב' ר�

ין "א'ם ילו, א& ח' ת� ין"?  ּכַהֶׁש ה' יק' ס' פ� מ�
נ&י ת� ּכַהֶׁש ה:  ו� הֶלֲעַּי� ק' ז� ח'

י כ�ל ו�עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה,  מ'ד�ב�ר פ�טור ש�ּכַהֶׁש הוא מ'
ט.  נ'ק�ר�א יו� ד� ּכַהֶׁש ה�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן:  ו� ת�

ן ת� ן "ח� ת� טור; ח� ם פ� רו�צ�ּכַהֶׁש ה"!  א'
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
א ל� ּכַהֶׁש ה'יא?  ג�מ�ל'יא&ל ד�ר�ב�ן ו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
נ�ּכַהֶׁש ה י�כ&יל ג�מ�ל'יא&ל,  כ�ר�ב�ן ל���������8 :ּה פ�ת�ר א+
ר:  ג�מ�ל'יא&ל ד�ר�ב�ן אמ�
י ינ' י ל�ב�ט&ל ל�כ�ם שו�מ&ע� "א& נ' מ� ש�מ�י'ם."  מ�ל�כות מ'

כ�ת ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0024-08[ ג פ�

ת כו� ר� ג,א]  [ב�

י ל ש�מ&תו� מ' ט� Gל�פ�נ�יו,  מ
טור י�ת פ� ר� ק' ין.  ומ'ן ש�מ�ע מ' ל' פ' ת� ּכַהֶׁש ה�

י א& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ּכַהֶׁש ה נו� ט� מ' ן ּכַהֶׁש ה� יּכַהֶׁש ה� לופ& ח' י ו� לופ& ח' ן,  ו� יּכַהֶׁש ה� לופ& ח'
ת ת ש�ל'פ�נ&י א� א� ּכַהֶׁש ה, ו� ט� מ' ּכַהֶׁש ה;  ש�ל�אח�ר ּכַהֶׁש ה� ט� מ' ּכַהֶׁש ה�
ת ין,  ב�ּכַהֶׁש ה�ן צ�ר�ך ש�ּכַהֶׁש ה�מ'ט�ּכַהֶׁש ה א� טור' פ�

ת א� ּכַהֶׁש ה ש�א&ין ו� ט� מ' ך ּכַהֶׁש ה� ר� ן צ� ּכַהֶׁש ה� ין.  ב� ב' הֶלֲעַּי� ח�
לו ין ו�א&לו א& טור' ּכַהֶׁש ה. מ'ן פ� ל� פ' ת� ּכַהֶׁש ה�

[תלמוד] 

נ&י:  ת�
ן ּכַהֶׁש ה�ת�פ'ל'ין".  "ומ'

ם הֶלֲעַּיו� ל, ב� ינו� אב& ן, א& אשו� ר' ן ּכַהֶׁש ה� ת& ת�פ'ל'ין.  נו�
ם הֶלֲעַּיו� י, ּכַהֶׁש הוא ב� נ' ּׁש& ן ּכַהֶׁש ה� ת& ת�פ'ל'ין.  נו�
ם א' ים ב�או ו� נ' ת, ּכַהֶׁש הוא פ� שו� ד� ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה.  כ�ל חו�ל�צ�ן ח+

ר.  ר�ב'י ד'ב�ר&י ז� יע� ל' א?
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� ר:  י� מ& או�

ינו� ב�ר'אשו�ן י, א& נ' ּׁש& ן וב� ת& ין.  נו� ל' פ' ת�
ם הֶלֲעַּיו� י, ּכַהֶׁש הוא ב� יש' ל' ּׁש� ן ּכַהֶׁש ה� ת& ין.  נו� ל' פ' ת�
ם א' ים ב�או ו� נ' ינו� פ� ת, א& שו� ד� חו�ל�צ�ן.  ח+

ם ינו� ּכַהֶׁש ה�ּׁש&נ'י ב�הֶלֲעַּיו�ם א' ן א& ת& ין,  נו� ל' פ' ת�
ר צ�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ימ� ל ש�מ&תו� "מ'י מ& ט� Gל�פ�נ�יו"?  מ

נ�א א�ל�א, ב�ג'ין ת� ד�א.  ד�א, ת�נ�א ד'



ר ר�ב'י ּכַהֶׁש ה, מ� יר� ע& ש�מוא&ל,  ב�ש&ם עGק�ב�ן ז�
ב ר�ב'י ּכַהֶׁש ה, ר� יר� ע& י�ּכַהֶׁש ה ז� מ� ר� ב:  ב�ש&ם י' ר�

ז�ר כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה יע� ל' ינ�ּכַהֶׁש ה,  א? ת' נ� ב'
ּכַהֶׁש ה כ� ל� ּכַהֶׁש ה+ ב�ח+ל'יצ�ּכַהֶׁש ה.  י�ּכַהֶׁש הו�שGע� כ�ר�ב'י ו�

א ר�ב'י יר� ע& י:  ז� ע& ב�
ן ר,  כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�ּׁש&נ'י ב�הֶלֲעַּיו�ם נ�ת� ז� יע� ל' א?

ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� הֶלֲעַּי& ז�ר ר�ב'י ש� יע� ל' ע� כ�ר�ב'י א? Gש ּכַהֶׁש הו� ל�ח+לץ?  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא י�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�

י,  נ' כ& ם נ�ת�ןו� הֶלֲעַּיו� א?ל'יע�ז�ר,  כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�ּׁש&נ'י ב�
ז�ר ר�ב'י נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה יע� ל' ע� כ�ר�ב'י א? Gש ּכַהֶׁש הו� ל�ח+לץ?  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא י�

ין א' ר ו� י, נ&ימ� נ' א?ל'יע�ז�ר!  כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה כ&

ר בון:  ר�ב'י אמ�
כ�ת'יב: 

ם א�ת ת'ז�כ�ר  "ל�מ�ע�ןטז,ג) (ד�ב�ר'ים מ'צ�ר�י'ם,  מ&א�ר�ץ צ&את�ך יו�
י כ�ל מ& ח�הֶלֲעַּי�יך".  י�

ים ים,  ב�ּכַהֶׁש ה�ן עו�ס&ק ש�א�ת� י�מ' הֶלֲעַּי' ח� ב�
לא ן עו�ס&ק ש�א�ת� י�מ'ים ו� ּכַהֶׁש ה� ב�מ&ת'ים.  ב�

נ&י:  ת�
ם ין ע�ל ל�ּכַהֶׁש ה�ח�מ'יר ר�צ�ּכַהֶׁש ה א' , א& מו� צ� ין ע� ע' מ� .  שו� לו�

ּכַהֶׁש ה?  מ� ל�
נ&י פ� ש�ל�מ&ת,  כ�בו�דו� מ'

י לו� ש�א&ין מ'ּׁשום או� א מ' הֶלֲעַּי' ןָטָּׂש� ?  ש� או� מ� ןָטָּׂשו�
ּכַהֶׁש ה ן?  נ�פ&יק מ� ינ&יּכַהֶׁש הו� ב& מ'

י�ּכַהֶׁש ה .  ש�הֶלֲעַּי' ןָטָּׂש�א מ'י לו� ּכַהֶׁש ה� מ� ןָטָּׂשו�או�
ן א' , ת&ימ�ר ו�

נ&י פ� ת, אסור.  כ�בו�דו� מ' מ& ל� ש�
ם א' ת�אמ�ר,  ו�

נ&י פ� ,  ש�הֶלֲעַּי' ןָטָּׂש�א מ'י לו� ש�א&ין מ' מ� ןָטָּׂשו�או�
י לו� י&ש ּכַהֶׁש ה+ר&י א מ' הֶלֲעַּי' ןָטָּׂש� .  ש� או� מ� ןָטָּׂשו�

נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�
ת "פ�טור יל� ט' נ� לול�ב"!  מ'
ר ת& פ� ב�ח�ל.  ת'

נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�
ת "פ�טור יע� ק' ת� ר"!  מ' פ� שו�

ית ם , ב�ח�ל, לאמ&ימ�ר ל�ך א' יו� טו�ב.  ב�
ר י�א:  ר�ב'י אמ� נ�נ� ח+

ן יו� כ& ן לו� ל�ּכַהֶׁש ה�ב'יא לו� ז�קוק ש�ּכַהֶׁש הוא מ' ו�ת�כ�ר'יכ'ין.  ארו�
נ&ינ�ן כ�י'י ת� ן ד' מ�  כג,ד) (שבת: ת�

ין יכ' ש' ח� חום,  ע�ל "מ� ת� ּכַהֶׁש ה�
ת,  ע'ס�ק&י ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה�כ�ל�ּכַהֶׁש ה ע'ס�ק&י ע�ל ל�פ�ק&ח� מ& ּכַהֶׁש ה�

יא ב' ּכַהֶׁש ה� ים ארו�ן לו� ל� יל' ל' ין, ח+ יכ' ר' כ� ת� ת."  ו� נו� נ� קו� ומ�
י מ' א.  נו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&א ש�ּכַהֶׁש הוא כ� מ� ןָטָּׂשו�

י ת� ימ� א& ין מ& פ' ת?  א�ת כו� טו� מ' ּכַהֶׁש ה�



ת מ'ּׁש�הֶלֲעַּי&צ&א מ& ר.  מ'פ�ת�ח ּכַהֶׁש ה� צ& ח� ּכַהֶׁש ה�
ר.  ר�ב'י ד'ב�ר&י ז� יע� ל' א?
ע� ו�ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� ר:  י� מ& או�

ם ת& ס� הֶלֲעַּי' ּׁש� ל.  מ' ל& גו� ּכַהֶׁש ה�
ג�מ�ל'יא&ל,  ר�ב�ן וכ�ש�מ&ת

ן יו� ר.  מ'פ�ת�ח ש�הֶלֲעַּי�צ�א כ& צ& ח� ּכַהֶׁש ה�
ר ז�ר ר�ב'י אמ� יע� ל' יו:  א? יד� מ' ל� ת� ל�
ת "כ�פו ת!"  א� טו� מ' ּכַהֶׁש ה�

ם ת� ס� נ' ש� ל,  וכ� ל& גו� ּכַהֶׁש ה�
ר :  ר�ב'י אמ� ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�
ת "כ�פו ת!"  א� טו� מ' ּכַהֶׁש ה�
רו :  אמ� לו�
ן.  פ'י ע�ל כ�פ'ינום כ�ב�ר ק& ז�

ׁשַאָה ף ּכַהֶׁש הוא ש�ב�ת ב�ע�ר�ב ק& יו,  א�ת זו� ת� טו� מ'
י א& צ� מו� כו�פ�ן.  ּכַהֶׁש הוא ש�ב�ת וב�

נ&י:  ת�
ג&ש ר� ת ד� פ� ק� ז� ינ���������8 :ּה נ' א& גבוּכַהֶׁש הּכַהֶׁש ה> <מיטּכַהֶׁש הנ'כ�פ&ית.  ו�

ן ר�ב'י עו� מ� או�מ&ר:  א�ל�ע�ז�ר ב�ן ש'
ט מ& .  ש�ל���������8 :ּה ק�ל'ב'ינ�ט�ר'ין שו� למיטּכַהֶׁש ה> לעלות <שרפרׁשַאָה ף, מדרגּכַהֶׁש הו�ד�הֶלֲעַּיו�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ב�ש&ם יו�
ן כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה עו� מ� א�ל�ע�ז�ר.  ב�ן ש'

ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ס& יו�
ּכַהֶׁש ה ט� ין ש�נ'ק�ל'יט�יּכַהֶׁש ה� מ' ל' ב���������8 :ּה,  ו�יו�ר�ד'ין עו�

ן ט� מ� .  שו� ו�ד�הֶלֲעַּיו�
י יא זו� א& י מ'ט�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' א& ג&ש?  ּכַהֶׁש הוא ז�ּכַהֶׁש ה ו� ר� ד�

ר י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� מ� ר� י'
יא גופ���������8 :ּה, זו� ע�ל ש�מ�ס�ר�ג'ין כ�ל מ'ט�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה'

ּכַהֶׁש הו ע�ל מ�ס�ר�ג'ין ש�א&ין ו�כ�ל ��������8 :ּה, ז� ג&ש.  גופ� ר� ד�
א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן:  ו�  טז,א) (כליםת�

ּכַהֶׁש ה ט� מ' ּכַהֶׁש ה�ד�ג."  ב�עו�ר ו�ּכַהֶׁש ה�ע+ר'יס�ּכַהֶׁש ה, מ'ּׁש�הֶלֲעַּי�שופ&ם "ּכַהֶׁש ה�
ם ג א' ר& ס� גופ���������8 :ּה,  ע�ל ּכַהֶׁש הוא מ�
ר ז�ּכַהֶׁש ה ל�א&י ב� ש�פ���������8 :ּה?  ּכַהֶׁש הוא ד�

ר ר:  ר�ב'י אמ� ז� ע� ל� א�
ר ת& פ� ין ת' ל& א' ית ק&יס�ר�הֶלֲעַּי�ת�א ע�ר�ס�ת�א ב� א' ין.  ל�ּכַהֶׁש ה�ן ד� ב' ק� נ�

ן נ�י' ּכַהֶׁש ה?  ל'כ�פ'הֶלֲעַּי�ת מ' ט� מ' ּכַהֶׁש ה�
נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ק�ר'ס�פ�א ר�ב'י ח� יו�
ב הֶלֲעַּיו� תו�  "ו�הֶלֲעַּי&ש�בוב,יג) (א' ץ",  א' אר� ל�

כ�אן,  כ�תוב ּכַהֶׁש ה�אר�ץ" א&ין "ע�ל
תו� "ו�הֶלֲעַּי&ש�בו א�ל�א ר א' ב� ץ", ד� אר� ל�אר�ץ.  ס�מוך ש�ּכַהֶׁש הוא ל�
ן כ� ת ג�ב&י ע�ל י�ש&נ'ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו מ' טו� כ�פויו�ת.  מ'
ר:  ק�פ�ר�א ב�ר אמ�

ין נ' יקו� ת "א' ּכַהֶׁש ה טו�ב�ּכַהֶׁש ה אח� ת� י� ך,  ב�תו�ך ל'י ּכַהֶׁש ה� ית� <דיוקן>ב&

י נ' ת� מ� ר� ל'כ�פו�ת���������8 :ּה.  וג�



ת� אׁשַאָה ף מ'ט�ת�ך!"  כ�פ&ּכַהֶׁש ה א�
ית א' ל'ּׁש�נ�א:  ד�מ�פ�ק'ין ו�

ּכַהֶׁש ה�ס�ר�סור".  "י'כ�פ�ּכַהֶׁש ה
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש ה,  ו�ר�ב'י יו� ס& יו�

ן יּכַהֶׁש הו� ר& יש:  ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב'י ב�ש&ם ת� ק' ל�
ר:  ח�ד אמ�

נ&י פ� פוי�ּכַהֶׁש ה?  ב�מ'ט�ּכַהֶׁש ה י�ש&ן ּכַהֶׁש הוא מ�ּכַהֶׁש ה מ' כ�
ר ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ר ב�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה נ&עו� ז� נ' ]25אב&ל. [ ש�ּכַהֶׁש הוא ו�
נ�ּכַהֶׁש ה ר� ח[ ר:  ו� אמ�
ך תו� פוי�ּכַהֶׁש ה,  מ'ט�ּכַהֶׁש ה ע�ל י�ש&ן ש�ּכַהֶׁש הוא מ' כ�

אב&ל.  ש�ּכַהֶׁש הוא ו�נ'ז�כ�ר ב�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה נ&עו�ר ּכַהֶׁש הוא

ן אב&ל, כ�ל מ� ל ש�מ&תו� ז� ט� Gל�פ�נ�יו,  מ
ל כ& .  א&צ�ל או� ח+ב&רו�
ם א' כ&ל לו� א&ין ו� ר, או� ב& ת ח� י' ב� אח&ר.  ב�
ם א' ת לו� א&ין ו� י' ּכַהֶׁש ה אח&ר, עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ב� יצ� ח' ו�או�כ&ל.  מ�
ם א' ינו� ו� ּכַהֶׁש ה,  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת י�כו�ל א& יצ� ח' מ�

ך פ& נ�יו א�ת ּכַהֶׁש הו� ו�או�כ&ל.  ל�כ�ת�ל פ�
לא כ&ל מ&ס&ב, ו�לא ו� ,  כ�ל או� צ�ר�כו�
לא ,  כ�ל שו�ת�ּכַהֶׁש ה ו� צ�ר�כו�
לא לא או�כ&ל ו� ר, ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ן.  שו�ת�ּכַהֶׁש ה ב� י�י'
ין א& ין ו� נ' מ� ז� ע�ל�יו.  מ�
ם א' ין ו� ך, א& ר� ין ב& נ' ן",  אח+ר�יו עו� "אמ&

ים ר' ח& א+ ין ו� כו, א& ר� ב& ם עו�נ�ּכַהֶׁש ה ש� יּכַהֶׁש ה� ר& "אמ&ן".  אח+
ּכַהֶׁש ה מ� ל,  ד�ב�ר'ים ב� ח� ים, ב� מור' א+
ל.  ב�ּׁש�ב�ת, מ&ס&ב א+ב�ל כ& או� ו�

ל כ& או� ר ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ּכַהֶׁש ה ב� ת� שו� י�י'ן,  ו�
ל כ& או� .  כ�ל ו�שו�ת�ּכַהֶׁש ה צ�ר�כו� כ�ל ו� צ�ר�כו�

ין נ' מ� ז� ע�ל�יו,  ומ�
ם א' ין ו� נ' ך, עו� ר� יו ב& ר� "אמ&ן",  אח+

ים ר' ח& א+ נ�ּכַהֶׁש ה ו� כו, עו� ר� ב& ן".  אח+ר&יּכַהֶׁש ה�ם ש� "אמ&
ר ן ר�ב�ן אמ� עו� מ� ל:  ב�ן ש' יא& ל' מ� ג�

יל א' ת לו� ו�ּכַהֶׁש ה'ת�ר�ת� ּכַהֶׁש הו� א&לו,  כ�ל א�
ּכַהֶׁש הו ב& הֶלֲעַּי� ת כ�ל ב'ש�אר ח� וו� צ� מ' ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה!  ּכַהֶׁש ה�

ם ת� ש�ע�ּכַהֶׁש ה ח�הֶלֲעַּי&י א' ר� ת� י ּכַהֶׁש ה' הֶלֲעַּי& , ח� ש�כ&ן? כ�ל לא עו�ל�ם לו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ע� ר�ב'י ב�ש&ם פ�ז'י ב�ן יוד� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&

ן כ�ר�ב�ן ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה עו� מ� ג�מ�ל'יא&ל. ב�ן ש'

ר ס� מ� כ&ל נ' ים, או� ב' ר� ן; ו�שו�ת�ּכַהֶׁש ה ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ל� י�י'
ר ס� מ� י נ' מ' ים, כ� פ' ת� כ� ל�ר�ב'ים.  ש�נ'מ�ס�ר ל�

א,  ר�ב'י ד�מ�ך כ�ד י�ס�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ק�ב&יל ר ח' א ב� א+ב'ילו�י,  ו�

ן לו� כ� אי� ן ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ו� יתו� ק' ש� א� יין> אותם וּכַהֶׁש השקּכַהֶׁש ה בשר <וּכַהֶׁש האכילםח+מ�ר.  ו�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ד�מ�ך כ�ד ר ח' א,  ב� ב� א�
ל ר�ב'י ק�ב&יל מוא& ב ב�ר ש� ק ר� ח� צ� א+ב'ילו�י,  י'



ן לו� כ� אי� ן ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ו� יתו� ק' ש� א� ח+מ�ר.  ו�
ל ר�ב'י ד�מ�ך כ�ד מוא& ב ב�ר ש� ק,  ר� ח� צ� י'

א ר�ב'י ק�ב&יל יר� ע& א+ב'ילו�י,  ז�
ן לו� כ� אי� ין,  ו� ח' פ� לו� <עדשים>ט�

ּכַהֶׁש ה מ� ר, כ� ימ� א.  ד�ּכַהֶׁש הוא מ& ג� ּכַהֶׁש ה� נ� מ'
א ר�ב'י יר� ע& יך מ'י ז� מ& ר:  פ�ק�ד ד� מ� גוסס> <בּכַהֶׁש היותוו�

לון ל�א ב� ק� א ע+ל�י ת� מ� אבל> ּכַהֶׁש הזּכַהֶׁש ה <ּכַהֶׁש היוםאב�ל�א,  ּכַהֶׁש ה&ן יו�

ר ח� מ� ל' א.  ו� הֶלֲעַּי� ח� ז� ר� אבלות> <סעודותמ'

ק ר�ב'י ח� צ� ּכַהֶׁש ה,  ח'הֶלֲעַּי�א ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה י' ב� תו� <ּכַהֶׁש הסופר>כ�

י��������8 :ּה ת& ט� נ�ס,  מ� קרובו> אסון, מת לו <קרּכַהֶׁש הא�

לון ע� י��������8 :ּה ו� ב& ג� נ�א ר�ב'י ל� יוד�ן.  ו�ר�ב'י מ�
ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ ר ו� מ� ן ח+ תו� ש� א' ב, ו� כון.  ס�ג'ין ט� ח+ ג� וצחקו> ּכַהֶׁש הרבּכַהֶׁש ה טוב, ושתו <ייןו�

ר ח� מ� ן ל' תו� ין א+ י' ע� ג�ב&י��������8 :ּה,  מ&עו�ל ב�
ר ן:  אמ� לו�

ן כ& נ�ן, ּכַהֶׁש ה� ב� ר ר� ל�ח�ב�ר&י��������8 :ּה?  ע�ב&יד נ�ש ב�
ינ�ן לא ו& ין ּכַהֶׁש ה+ ר' ס� ל ח� מו� ת� קום א�ל�א א� ומ'ר�קוד.  מ&

נ&י:  ת�
ין כו�סו�ת ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה ת' ל:  ב�ב&ית שו� אב& ּכַהֶׁש ה�
נ&י ש�נ�י'ם פ� ן,  ל' זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ּׁש� מ' ח+ ן,  ב�תו�ך ו� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ן.  ל�אח�ר וש�לש�ּכַהֶׁש ה זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

לו ר ש�לש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה&ם א& אח� ל� ן:  ש� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ד ח� כ�ת א� ר� ב' ן,  ל� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

ד ח� א� ח+ס�ד'ים,  ל'ג�מ'ילות ו�
ד ח� א� י ו� חומ& נ� ת� א+ב&ל'ים.  ל�

ג�מ�ל'יא&ל,  ר�ב�ן וכ�ש�מ&ת
יפו ס' ן ּכַהֶׁש הו� יּכַהֶׁש ה� ל& ּכַהֶׁש ה:  עו�ד ע+ לש� ש�

ד ח� ת,  ל�ח�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ן א� נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה�
ד ח� א� אש ו� ר� ת,  ל� נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה�
ד ח� א� ג�מ�ל'יא&ל.  ל�ר�ב�ן ו�
ן יו� כ& ית ש�ר�או ו� ין,  מ'ש�ת�כ�ר'ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו ד'ין ב& כ' ל� ּכַהֶׁש הו� ו�
ירום ע+ל&יּכַהֶׁש ה�ן ג�ז�רו ז' ח� ּכַהֶׁש ה� ן.  ו� מ� קו� מ� ל'

ּכַהֶׁש הו ן, מ� ּכַהֶׁש ה& א כ� מ& ט� הֶלֲעַּי' ?  ל'כ�בו�ד ש� ר�בו�
מוי.  ז�ע&יר�א, ד�מ�ך י�נ�י ר�ב'י ח�
מוי ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש הוא ח� ּכַהֶׁש ה ו� ו� ר�ב&י��������8 :ּה.  ּכַהֶׁש ה+

ר יו�ס&ּכַהֶׁש ה ל�ר�ב'י ש�אל ס� א+ ל&י��������8 :ּה.  ו�
ר:  אח�א ר�ב ש�מ�ע מ� ו�

או מ� ט� יו.  לו� י' יד� מ' ל� ת�

או ר�ב'י מ� ט� ּכַהֶׁש ה, נ' ס& יו,  לו� יו� יד� מ' ל� ת�
לו אכ� ר ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� תו ב� ש� י�י'ן.  ו�

ר ן אמ� מ�נ�א:  ר�ב'י לו�



א ד� ת ל�א ת�ר�ת&י מ'ן ח+ ט� ל� ל�כו�ן:  פ�
ם ם,  א+ב&ל'ים א' ת� א�

ּכַהֶׁש ה מ� ם ו�ל�מ�ּכַהֶׁש ה ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר א+כ�ל�ת�ם ל� ית� ת' י�י'ן?  ש�
ם א' ם א&ין ו� ת� ּכַהֶׁש ה א� מ� ין, ל� ל' ב� א� ת� ם?  מ' את� מ& ט� נ'

ּכַהֶׁש הו ן ש�הֶלֲעַּי�ט�מ�א מ� ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה?  ל�ת�ל�מוד כ� ר� תו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& יב ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה יו� ת' אל י� ע� נ&י, ו� ת� מ'ית�א.  מ�
ן ר ל&י��������8 :ּה, ל�א ד'נ�פ�ק מ� מ� כ�לום,  ל&י��������8 :ּה א+

ן ר ל&י��������8 :ּה, ל�א ד'ית�ב ומ� מ� כ�לום.  ל&י��������8 :ּה א+
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ח� הֶלֲעַּי�א ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה נ� ר ח' א ב� ב� ר:  א� אמ�

א ב� ת ע�ב�ר ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ל�א א� חו� ד�ק&יס�ר'ין.  כ'פ�ת���������8 :ּה ת�
י ו�ר�ב'י ר. אמ' ב� ע�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� י ו�ר�ב'י ח' ב' ר� ן, ו� ּכַהֶׁש ה& ר י�ע+ק�ב כ� א,  ב� אח�
וו� ין ּכַהֶׁש ה+ ל' הֶלֲעַּי� ט� א ב�א'ל&ין מ� ת� יו� ט& ל� <שדרות>ד�צ'פו�ר'י.  פ�

כ�ּכַהֶׁש ה&ן.  ר�ב'י ופ&ר�ש ל�כ'פ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה'ג'יעו
ם ּכַהֶׁש ה'ג'יעו קו� מ� ז�ר ל' ח� ּכַהֶׁש ה, ו� ר� ּכַהֶׁש ה[ א�צ�ל�ן.  ט�

ר ן:  אמ� לו�
ּכַהֶׁש ה מ� יתון ב� ו& ע+ס'יק'ין?  ּכַהֶׁש ה+
ר הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ק' ז� אח�א:  ב�ר י�ע+ק�ב ל�ר�ב'י ח'

ר ל�א ימ� כ�לום.  ל&י��������8 :ּה ת&
י לו> נעם <לאד'פ�ר�ש,  ל&י��������8 :ּה ד�ב�א&יש מ'ּׁשום א'

א מ& ט� מ' מוד כ�ּכַהֶׁש ה&ן ש� ל� ת� תו�ר�ּכַהֶׁש ה,  ל�
ין;  ל�א ע' י�ד�
י א' ּכַהֶׁש ה מ'ּׁשום ו� ו� ּכַהֶׁש ה+ רוח, גאוותן> <ג�סג�י�יס�ן,  ד�

ין.  ל�א ע' י�ד�

נ&י:  ת�
א מ& ט� ן מ' ּכַהֶׁש ה& א כ� צ& יו� ל�אר�ץ,  חוצ�ּכַהֶׁש ה ו�
ינ&י ד' ת ל� נו� מו� ינ&י מ� ד' נ�פ�שו�ת,  ול�

דוש ק' ש ול� ד� ח� בור ּכַהֶׁש ה� ע' ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  ול�
יל צ' ּכַהֶׁש ה� גו�י.  מ'הֶלֲעַּי�ד ּכַהֶׁש ה� ןָטָּׂש�ד�ּכַהֶׁש ה ול�
לו פ' א+ ר יו�צ&א ר&טו�ר ו� ר& עו� ,  ו� דין> <עורךע�ל�יּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ל'ל�מ�ד ר� א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה.  ו�ל' ןָטָּׂש�א תו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ם א.  ל'ל�מ�ד, אל מ&א&יכ�ן לו� י&ש א' מ& ט� י'
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר:  יו�

לו פ' א,  ל'ל�מ�ד מ&א&יכ�ן לו� י&ש א+ מ& ט� ּכַהֶׁש ה, י' ר� תו�
ל'ל�מ�ד.  זו�כ�ּכַהֶׁש ה אד�ם מ'כ�ל ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא
רו ׁשַאָה ף ע�ל ע�ל�יו אמ� ס& ּכַהֶׁש ה�כ�ּכַהֶׁש ה&ן,  יו�
א ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה מ& ט� א מ' צ& יו� ר ו� ל�צ'יד�ן.  ר�בו� אח�

רו:  א+ב�ל אמ�
א אל ּכַהֶׁש ה כ�ּכַהֶׁש ה&ן י&צ& חוצ� ל�אר�ץ,  ל�

ם א�ל�א יחו כ&ן א' ט' ב� ]26א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה. [ לו� ּכַהֶׁש ה'

ּכַהֶׁש הו ן ש�הֶלֲעַּי�ט�מ�א מ� ּכַהֶׁש ה& כ�פ�י'ם?  ל'נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יאת כ�



ּכַהֶׁש ה, אחוי יל� ב' ג� א ד�ר�ב'י מ� ב� ר א� ן,  ב� ּכַהֶׁש ה& כ�
ר י אמ� מ& Gא:  ר�ב'י ב�ש&ם יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק אח�

א מ& ט� ן מ' ּכַהֶׁש ה& כ�פ�י'ם.  ל'נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יאת כ�
ר:  אח�א ר�ב ש�מ�ע מ� ו�
נ�ּכַהֶׁש ה כ�לום.  ל&י��������8 :ּה אמ�ר&ית ל�א א+
ר ז� ר:  ח+ אמ� ו�

מ'נ'י,  ש�מ�ע ל�א ד'ל�מ�א או�
א ר�ב'י ד�מ�ר כ�י'י א�ל�א ר:  ר�ב'י ב�ש&ם פ�ז'י ב�ן יוד� ז� ע� ל� א�

ן כ�ל ּכַהֶׁש ה& ית עו�מ&ד ש�ּכַהֶׁש הוא כ� ב& ינו� ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת ב� א& א ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& יו,  א�ת נו� פ� כ�
'ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה'.  עו�ב&ר ב�
ר,  וס�ב�ר ימ� מ&

ת ו� צ� מ' ת דו�ח�ּכַהֶׁש ה ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ש� ו� צ� מ' ת�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה.  לא ל�
נ�ּכַהֶׁש ה כ�לום.  ל&י��������8 :ּה אמ�ר&ית ל�א א+

נ&י��������8 :ּה תו� נ�ּכַהֶׁש ה אי� א+ ינ&י��������8 :ּה.  ו� ק& אל�

ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� יב ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה א� נ&י י�ת' ת� ין מ�ר�ד�ת�ּכַהֶׁש ה ב'כ�נ'יש�ת�א מ� ר' יס� ק&  ב�
ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ ן ו� מ� מ'ית�א.  ת�
ת ת� יאת ע�נ�ת�א א+ ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' נ� כ�פ�י'ם,  ד'
א ל� ל&י��������8 :ּה.  ש�א+לון ו�

ת ת� א,  ע�נ�ת�א א+ ל� יכ� מ& ּכַהֶׁש האוכל> זמן <ּכַהֶׁש הגיעד�

לון א+ ש� ל&י��������8 :ּה.  ו�
ר ן:  אמ� לו�

יאת ע�ל ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ל'י,  ש�אל�תון ל�א כ�פ�י'ם נ�
א ל� יכ� מ& ל'י!  ש�אל�תון ול�

ן יו� כ&ן,  ד�ש�מ�עון כ&
ּכַהֶׁש ה ו� ו�ע�ר�ק.  ג�ר�מ&י��������8 :ּה ש�מ&ט ו�ח�ד ח�ד כ�ל ּכַהֶׁש ה+

ר י�נ�י:  ר�ב'י אמ�
א מ& ט� ן מ' ּכַהֶׁש ה& ך.  א�ת ל'ר�או�ת כ� ל� מ� ּכַהֶׁש ה�

י�נוס ס�ל�ק כ�ד יט� ל& ק� יו� ל�ּכַהֶׁש ה�כ�א,  מ�ל�כ�א ד�
ן מו� הֶלֲעַּי�א ל�ר�ב'י ח+ ר ח' א ב� ב� ד�צו�ר,  ק'ב�ר�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ע�ל מ�פ�ס�ע א�
י�נ&י��������8 :ּה.  ב�ג'ין מ� ח� <לראותו>מ�

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� י�ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י ח' מ� ר� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם י' ח� יו�
ּכַהֶׁש ה ו� צ� י ל'ר�או�ת מ' ל& דו� כות;  ג� ל� מ� ּכַהֶׁש ה�

כות ל'כ�ש�ת�בו�א ל� ד�ו'ד,  ב&ית מ�
א ּכַהֶׁש ה& כות ב&ין ל�ּכַהֶׁש ה�פ�ר'יש יו�ד&ע� י� ל� ל�מ�ל�כות.  מ�

ּכַהֶׁש הו ן ש�הֶלֲעַּי'ט�מ�א מ� ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה�נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יא?  ל'כ�בו�ד כ�
ן ר�ב'י ד�מ�ך כ�ד נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יאּכַהֶׁש ה,  יוד�

ר:  י�נ�י ר�ב'י אכ�ר&יז מ� ו�
ין ם!  כ�ּכַהֶׁש הGנ�ּכַהֶׁש ה א& הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�
א ר�ב'י ד�מ�ך כ�ד נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יאּכַהֶׁש ה,  יוד�
יאּכַהֶׁש ה יוד�ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ב�ר ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'  נ�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ד�ח�ׁשַאָה ף ר ח' א ב� ב�  ז�ע&יר�א ל�ר�ב'י א�
א ת� יש� נ' כ� י��������8 :ּה.  ד�גופ�ת�א ב' ב& א+ ס� ין, ו� ר' פו� צ' ד�



י�ּכַהֶׁש ה ד�מ�כ�ת כ�ד ר� ּכַהֶׁש הו� י��������8 :ּה נ� ת& יאּכַהֶׁש ה,  י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י אח� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' נ�
ינ�א ר�ב'י ש�ל�ח נ' א ר�ב'י ב�ת�ר ח+ ל� נ�א, ו� ס�ל&ק.  מ�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ם ן א' יּכַהֶׁש ה& הֶלֲעַּי& ח� ין א&ין ב� א' מ� ט� ן!  ש�כ&ן ל�ּכַהֶׁש ה�ן, כ�ל מ' ת� ית� מ' ב�
ר א:  ר�ב'י אמ� ס� נ'

ן ת� ית� מ' ן ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו ב� ת� ת או� מ& מ'צ�ו�ּכַהֶׁש ה.  כ�

ּכַהֶׁש הו ן ש�הֶלֲעַּי'ט�מ�א מ� ּכַהֶׁש ה& ?  אב'יו ל'כ�בו�ד כ� מו� א' ו�
א ר�ב'י י��������8 :ּה ד�א+ת�ת ש�מ�ע י�ס� מ& ל�ב�צ�ר�ּכַהֶׁש ה.  א'

א ת� אל א+ נ�ן:  ל�ר�ב'י ש� ח� יו�
ּכַהֶׁש הו ל�צ&את?  מ�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ם נ�ת מ'פ�נ&י א' כ� ד�ר�כ'ים, צ&א!  ס�
ם יו כ'בוד מ'ּׁשום א' י אב' ינ' , א& מו� א' .  ו� ע� ד& יו�

ר ל ר�ב'י אמ� מוא& ק:  ר�ב'י ב�ן ש� ח� צ� י'
יא עו�ד נ�ן.  ל�ר�ב'י צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' ח� <מסופקת>יו�

ח ר� ר:  ע+לו�י אט� מ� ו�
ם ת� א' ר� מ� א ג� בו� את, ת� צ& ב�ש�לו�ם!  ל�

ז�ר ר�ב'י ש�מ�ע ע� ל� ר:  א� מ� ו�
ין ּכַהֶׁש ה ר�שות א& ל� דו� .  ג� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּזו� מ'

ּכַהֶׁש הו ן ש�הֶלֲעַּי'ט�מ�א מ� ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה�ר�ב'ים?  ל'כ�בו�ד כ�
נ&י:  ת�

יו ת,  ד�ר�כ'ים ש�ת&י ש�ם ּכַהֶׁש ה� ימו� א' ת� מ�
ת ּכַהֶׁש ה,  ר�חו�ק�ּכַהֶׁש ה אח� ר� ּכַהֶׁש הו� וט�

ת אח� אּכַהֶׁש ה,  ק�רו�ב�ּכַהֶׁש ה ו� מ& וט�
ם ין ּכַהֶׁש ה�ר�ב'ים ּכַהֶׁש ה�יו א' כ' ל� ב�ר�חו�ק�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש הו�

ך ל& ּכַהֶׁש ה;  ּכַהֶׁש הו� ק� חו� ר� ב�
ם ל�או,  א'

ך ל& נ&י ּכַהֶׁש הו� פ� ּכַהֶׁש ה, מ' ב� רו� ק� ּכַהֶׁש ה�ר�ב'ים.  כ�בו�ד ב�
דון ע�ד אּכַהֶׁש ה כ� מ� Gט ל ב� ד'ב�ר&יּכַהֶׁש ה�ם.  ש�

לו פ' אּכַהֶׁש ה א+ מ� Gתו�ר�ּכַהֶׁש ה.  מ'ד'ב�ר&י ש�ּכַהֶׁש ה'יא ט
ן א:  ר�ב'י ד�מ�ר מ�ּכַהֶׁש ה מ' יר� ע& ז�

ּכַהֶׁש ה�ר�ב'ים,  כ�בו�ד ּכַהֶׁש הוא ג�דו�ל
ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא ח� 'לא מ'צ�ו�ּכַהֶׁש ה דו� ת.  ת�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה' ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב� אח�

ּכַהֶׁש ה,  אד�א ר� אמ�
לו פ' אּכַהֶׁש ה א+ מ� Gט תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  מ'ד�ב�ר ש�ּכַהֶׁש ה'יא ב�

נ�ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י יו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ינ�א:  ב�ר י�ס�א ר�ב'י ב�ש&ם ג�ל'יל�י�א יו� נ' ח+
ין נ&י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה שו�א+ל'ין א& פ� תו� ל' ט� ש�ל�מ&ת.  מ'

א ּכַהֶׁש ה� נ�ן ר�ב'י ו� ח� אל יו�  י�נ�י ל�ר�ב'י ש�
י מ& Gק:  ב�ן ש'מ�עו�ן ד�ר�ב'י ע�ר�ס&י��������8 :ּה ק ד� צ� יו�

ת"  ל�ב�ד�ק עו�ל�תו� "ּכַהֶׁש ה'ק�ד'יש י' ב� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש הוא <עונּכַהֶׁש ה>ל&י��������8 :ּה!  מ�ג'יב ו�



ר, כ�ד ּכַהֶׁש ה נ&ימ� ו� ר�ח'יק,  ּכַהֶׁש ה+
ן כ�ד או� וו� ל�ס'ד�ר�ּכַהֶׁש ה.  ל&י��������8 :ּה מ�ס�ק'ין ּכַהֶׁש ה+

א ּכַהֶׁש ה�  ז�עו�ר�א ל�ר�ב'י ש�אל י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ו�
י מ& Gר ש�מוא&ל ד�ר�ב'י ע�ר�ס&י��������8 :ּה ק י'צ�ח�ק!  ר�ב ב�

ד ר, כ� ּכַהֶׁש ה נ&ימ� ו� ל&י��������8 :ּה;  מ�ג'יב ר�ח'יק, ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+
ּכַהֶׁש ה כ�ד ו� ל&י��������8 :ּה.  מ�ג'יב ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ק�ר'יב, ל�א ּכַהֶׁש ה+

נ&י:  ת�
ים פ' ת� כ� ת א+סור'ין ּכַהֶׁש ה� יל� ע' נ� ּכַהֶׁש ה�ס�נ�ד�ל,  ב'

לו� י'פ�ס&ק ש�מ�א ד� נ� מ&ּכַהֶׁש ה�ן,  ש�ל�א�ח�ד ס�
א צ� מ� נ' כ&ב ו� ע� ת� ּכַהֶׁש ה.  מ'ן מ' ו� צ� מ' ּכַהֶׁש ה�

א ר�ב'י יר� ע& ע ז� ר� ּכַהֶׁש הּכַהֶׁש הספד> בזמן ונפל <ּכַהֶׁש החליקב�ד'בור�א.  ש�

ן תו� ין א+ י' ע� נ&י��������8 :ּה ב� פ' ק� ז� חונ&י��������8 :ּה מ' כ� ש� א� עונּכַהֶׁש ה> אותו <מצאוא'ע+נ&י.  ו�

רו י��������8 :ּה:  אמ� ל&
ּכַהֶׁש הו כ&ן?  מ�
ר ן:  אמ� לו�
ן ּכַהֶׁש ה� ל ל� ינ�ן, ע� ת& א+ ם:  ד� באים> שאנו <למקוםש&

יז,ב) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ח� ּכַהֶׁש ה� ."  א�ל י'ת&ן  "ו� ל'בו�

ת כו� ר� ג,ב]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

ת ק�ב�רו רו,  ּכַהֶׁש ה�מ&ת א� ז� ח� ו�
ם יל י�כול'ין א' ח' ת� ּכַהֶׁש ה�  ו�ל'ג�מו�ר ל�
ילו;  י�ג'יעו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד ח' ּכַהֶׁש ה, י�ת� ּׁשור� ל�

ם א' ילו.  ל�או, לא ו� ח' י�ת�
ין ד' מ� עו� ב�ּׁשור�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�
ין הֶלֲעַּי' ימ' נ' פ� פ�טור'ין,  ּכַהֶׁש ה�

ין נ' יצו� ח' ּכַהֶׁש ה� ין. ו� ב' הֶלֲעַּי� ח�

[תלמוד] 

נ&י:  ת�
ין ין א& יא' צ' ת א�ת מו� מ& ש�מ�ע,  ל�ק'ר�י�ת ס�מוך ּכַהֶׁש ה�

ם א�ל�א ת,  ש�ע�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה'ק�ד'ימו כ&ן א' אח�
רו א'ם או� ח+ אח�ת,  ש�ע�ּכַהֶׁש ה א'

לו.  ש�הֶלֲעַּי'ק�ר�או כ�ד&י ל� פ� ת� י' ו�
א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן:  ו� ת�

ת א�ת "ק�ב�רו מ& ]27ו�ח�ז�רו"! [ ּכַהֶׁש ה�
ר ת& פ� ן ת' י' ל� א' ית ס�ב�ר'ין ד�ּכַהֶׁש ה+וו� ב� א' נ�ּכַהֶׁש ה,  ב&י��������8 :ּה ד� מספיק> <זמןע�

ית ל& נ�ּכַהֶׁש ה.  ב&י��������8 :ּה ו� ע�

נ&י:  ת�
ל כ� ד, ו� פ& ס� ּכַהֶׁש ה� מ� קין ּכַהֶׁש ה� ס& עו� ב�ּכַהֶׁש ה�ס�פ&ד,  ּכַהֶׁש ה�

ין יק' ס' פ� ש�מ�ע,  ל�ק'ר�י�ת מ�



ין א& ין ו� יק' ס' פ� ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  מ�
י�ּכַהֶׁש ה,  מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�

יקו פס' ּכַהֶׁש ה' ינו ו� ת& בו� ּכַהֶׁש ה.  ש�מ�ע ל�ק'ר�י�ת ר� ל� פ' ת� ל� ו�
א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן:  ו� ת�
ין "א'ם ל' כו� ו�ל'ג�מ�ר"!  ל�ּכַהֶׁש ה�ת�ח'יל י�

א נ&ית� ת� םמ� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן,  , ב�
ּכַהֶׁש ה נ�י�א ד�ת�נ&י ומ� ּכַהֶׁש ה�ּׁש&נ'י.  , ב�הֶלֲעַּיו�םת�
ר ל ר�ב'י אמ� מוא& א�ב�ד'ימ�א:  ב�ר ש�

י ת,  ל�ב&ית נ'כ�נ�ס ש�ּכַהֶׁש הוא מ' נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה�
אן צ� ין ומ� ד' מ� ין;  עו� ל' ל� פ� ת� ומ'

ם יל ש�ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש הוא יו�ד&ע� א' ח' ת�  ו�גו�מ&ר מ�
צ'בור,  ש�ל'יח� י�ת�ח'יל ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד

ת כ�ד&י נו� ע+ ל;  אח+ר�יו ל� ל& פ� ת� ן, י' אמ&
ם א' ל.  ל�או, אל ו� ל& פ� ת� י'

ּכַהֶׁש ה יז� א& "אמ&ן" אמ�רו?  ב�
ן י' ר� ין,  ת� ר' מו� א+

ר:  ח�ד אמ�
ן אמ& ל ב� א& "ּכַהֶׁש ה� ל� ש",  ש� דו� ק� ּכַהֶׁש ה�

נ�א ר� ח[ ר:  ו� אמ�
ן אמ& ע� ב� מ& "שו� ל� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  ש�
ר ס:  ר�ב'י אמ� ח� ינ� פ'
א ל� י:  ו� יג' ל' פ�
ן ת;  "ּכַהֶׁש ה�א&ל ש�ל ב�אמ&ן ד�מ�ר מ� ב� ּׁש� ש", ב� דו� ק� ּכַהֶׁש ה�

ן "שו�מ&ע� ד�מ�ר ומ� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה", ב�ח�ל.  ב�

נ&י:  ת�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י או�מ&ר:  יוד�
יו ין כGל�ם ּכַהֶׁש ה� ד' מ� אח�ת,  ב�שור�ּכַהֶׁש ה עו�

ין ד' מ� עו� ּׁשום ּכַהֶׁש ה� ין,  כ�בו�ד מ' ב' הֶלֲעַּי� ח�
ּׁשום אב&ל, פ�טור'ין.  מ'

ל�ס�פ��ד,  י�ר�דו
ין א' רו� ין,  פ�נ'ים ּכַהֶׁש ה� טור' פ�
ינ�ן א& ש� ים רו�א'ין ו� נ' ין.  פ� ב' הֶלֲעַּי� ח�

א ד� י, ּכַהֶׁש ה� ו& נ&ינ�ן ּכַהֶׁש ה� ת� : ד'
ין ד' מ� עו� ב�ּׁשור�ּכַהֶׁש ה,  "ּכַהֶׁש ה�

ין ימ' נ' פ� ין ּכַהֶׁש ה� נ' יצו� ח' ּכַהֶׁש ה� ין, ו� טור' ין",  פ� ב' הֶלֲעַּי� ח�
נ�ּכַהֶׁש ה ש� נ�ּכַהֶׁש ה.  מ' רו� אח+

נ&י ּכַהֶׁש ה�ד�א ת� ת�נ�י�א:  ד�
ים ד' מ� עו� ין,  מ'ּׁשום "ּכַהֶׁש ה� ב' הֶלֲעַּי� ד, ח� בו� כ�

ּׁשום אב&ל, פ�טור'ין",  מ'
נ�ּכַהֶׁש ה ש� נ�ּכַהֶׁש ה.  מ' רו� אח+

י י' ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן ו� ת�  ב,א) (סנּכַהֶׁש הדריןת�מ�ן:  ד'
ם "וכ�ש�ּכַהֶׁש הוא נ�ח& ת מ� א+ח&ר'ים,  א�

ין ּכַהֶׁש ה�ע�ם כ�ל ד�ר�ך ר' ב� ר ז�ּכַהֶׁש ה עו� ּכַהֶׁש ה,  אח� ז�
נ�ּכַהֶׁש ה Gמ מ� ּכַהֶׁש ה� ינו� מ�מ�צ�עו� ו� ם."  ל�ב&ין ב& ע� ּכַהֶׁש ה�

נ�ּכַהֶׁש ה ש� ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה.  מ'



ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+
ב�ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה, 

יו ת מ'ש�פ�חו�ת ּכַהֶׁש ה� דו� מ� ים עו� ל' ב& א+ עו�ב�ר'ין.  ו�
רות מ'ּׁש�ר�ב�ת ח+ ב�צ'פו�ר'ין,  ת�

ין ק' ת� ּכַהֶׁש ה ב�ן יו�ס�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש ה' ת� פ� ל�  ח�
ת ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו חו� פ� ש� מ' ים ּכַהֶׁש ה� ל' ב& א+ ּכַהֶׁש ה� ת, ו� רו� ב� עו�מ�ד'ים.  עו�
ר ן ר�ב'י אמ� עו� מ� ד�תו�ס�פ�ת�א:  ש'
רו ז� ל�יו�ש�נ�ן.  ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר'ים ח�

ת כו� ר� ג,ג]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ים נ�ש'ים ד' ב� ע+ ים,  ו� נ' ט� וק�
ין טור' ן ש�מ�ע מ'ק'ר�י�ת פ� ּכַהֶׁש ה�ת�פ'ל'ין,  ומ'
ין ב' הֶלֲעַּי� ח� זוז�ּכַהֶׁש ה ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ו� מ� ן. וב�ב'ר�כ�ת וב� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

[תלמוד] 

ן?  נ�ש'ים נ�י' מ'
םיא,יט) (ד�ב�ר'ים ת� ד� מ� ל' ת א�ת�ם  "ו� ב�נ&יכ�ם",  א�
לא ם.  א�ת ו� יכ� ת& נו� ב�

ן?  ע+ב�ד'ים נ�י' מ'
ר:  מ� נ�א? ש�

ל  "ש�מ�עו,ד) (ד�ב�ר'ים א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ינו יי י' לּכַהֶׁש ה& ד",  יי א? ח� א�
ת ּכַהֶׁש הוא.  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א�ל�א אדו�ן לו� ש�א&ין א�

א הֶלֲעַּי&ש י�צ� ד, ש� ב� ע� ן לו� ּכַהֶׁש ה� אח&ר.  אדו�
ים נ' ט� ן?  ק� נ�י' מ'

י�ּכַהֶׁש ה  "ל�מ�ע�ןיג,ט) (ש�מו�ת ּכַהֶׁש ה� ב�פ'יך",  יי תו�ר�ת ת'
ב���������8 :ּה.  ת�ד'יר ש�ּכַהֶׁש הוא ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה

ין ב' הֶלֲעַּי� ח� ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה",  "ו�
ד כ�ל ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ח� ים מ�ב�ק&ש ו�א�ח�ד א� מ' ח+ .  ע�ל ר� ע�צ�מו�

זוז�ּכַהֶׁש ה",  מ� "וב�
ד'כ�ת'יב: 

םו,ט) (ד�ב�ר'ים ת� ב� ת� ת ע�ל  "וכ� זGזו� יך".  ב&ית�ך מ� ר� ע� ש� וב'
ן",  "וב�ב'ר�כ�ת זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ד'כ�ת'יב: 

א?לּכַהֶׁש ה�יך".  יי א�ת וב&ר�כ�ת� ו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב�ע�ת�  "ו�אכ�ל�ת�ח,י) (ד�ב�ר'ים

ן מ� נ&ינ�ן: ת� א,ז) (קידושין ת�

ן ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ'צ�ו�ת "כ�ל מ� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה� ��������8 :ּה,  ש� מ� ר� ג�
ים נ�ש' ין א+ ב' הֶלֲעַּי� ת.  ו�ּכַהֶׁש ה�נ�ש'ים ח� טורו� פ�

ת ו�כ�ל ו� צ� דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ' ן ש� מ� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ג�ר�מ���������8 :ּה,  ּכַהֶׁש ה�
ד ח� ד א+נ�ש'ים א� ח� א� ין."  נ�ש'ים ו� ב' הֶלֲעַּי� ח�



י ת ז�ּכַהֶׁש הו א& ו� צ� ג�ר�מ�א?  ש�ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�מ�ן ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ'
ין.  סGכ�ּכַהֶׁש ה, לול�ב, שו�פ�ר כ�גו�ן ל' פ' ות�
י א& יא זו� ו� ן ש�א&ין ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ'צ�ו�ת ּכַהֶׁש ה' מ� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ג�ר�מ���������8 :ּה?  ּכַהֶׁש ה�

לוח� כ�גו�ן ש' ּכַהֶׁש ה, ו� ד� ב& ּכַהֶׁש ה א+ ק� ע+ ן, מ� ק& ו�צ'יצ'ית.  ּכַהֶׁש ה�
ן ר�ב'י עו� מ� ים א�ת פו�ט&ר ש' נ�ש' ת ּכַהֶׁש ה� ו� צ� מ' צ'יצ'ית,  מ'

ת ש�ּכַהֶׁש ה'יא ו� צ� ג�ר�מ���������8 :ּה.  ש�ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�מ�ן ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ'
ר ן: ר�ב'י ל�ּכַהֶׁש ה�ם אמ� עו� מ� ש'
ין ין א�ת�ם א& ד' ל'י, מו�

ת ש�ּכַהֶׁש ה'יא ו� צ� ג�ר�מ���������8 :ּה,  ש�ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�מ�ן ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ'
טור ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה כ�סות ש�ּכַהֶׁש ה+ר&י ן פ� ּכַהֶׁש ה�צ'יצ'ית?  מ'
ר ל�א:  ר�ב'י אמ�

ן מו� ע� ין,  ט� נ' ב� ר� ד�
ם ש�כ&ן ת ּכַהֶׁש ה�י�ת�ּכַהֶׁש ה א' ד� יGח� ּכַהֶׁש ה,  ל�הֶלֲעַּיו�ם לו� מ� ל� י� ל� ל� ו�

ת ש�ּכַהֶׁש ה'יא ב� הֶלֲעַּי� ב�צ'יצ'ית.  ח�

נ&י:  ת�
ּכַהֶׁש ה כ�ל ו� צ� פ�טור,  ש�אד�ם מ'

יא אד�ם צ' ת מו� ן,  י�ד&י ּכַהֶׁש ה�ר�ב'ים א� ת� ב� חו�
ן.  מ'ב'ר�כ�ת חוץ זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן: ו� ת�  ג,ח) ּכַהֶׁש השנּכַהֶׁש ה (ראש ד'
הֶלֲעַּי�ב ש�א&ינו� "כ�ל ר,  ח� ב� ד� ב�
ינו� יא א& צ' ת מו� ן"!  י�ד&י ּכַהֶׁש ה�ר�ב'ים א� ת� ב� חו�
א י�ּכַהֶׁש ה א'ם ּכַהֶׁש ה� ם ח�הֶלֲעַּי�ב, א+פ'לו ּכַהֶׁש ה� יא.  א' צ' א, מו� י�צ�

ר ּכַהֶׁש ה'ל�א:  ר�ב'י אמ�
יא ש�נ�י�א יב ב'ר�כ�ת ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ן, ד' זו� מ� ב���������8 :ּה:  ּכַהֶׁש ה�

א?לּכַהֶׁש ה�יך",  יי א�ת וב&ר�כ�ת� ו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב�ע�ת�  "ו�אכ�ל�ת�ח,י) (ד�ב�ר'ים
י ל, ּכַהֶׁש הוא מ' אכ� י�ב�ר&ך.  ש�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& י ב�ן יוד�א ו�ר�ב'י יו� ז' ן פ� וו� ין ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' אמ�ר'ין:  י�
ּכַהֶׁש ה ל�א ר� ב� ת� ס� ש�מ�ע,  ב�ק'ר�י�ת מ'

ד כ�ל ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א ח� נ&ן ו�א�ח�ד א� ש� ב�פ'יו.  מ�
ּכַהֶׁש ה ל�א ר� ב� ת� ס� ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  מ'

ד כ�ל ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א ח� ים מ�ב�ק&ש ו�א�ח�ד א� מ' ח+ .  ע�ל ר� ע�צ�מו�

ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה סGכ�ּכַהֶׁש ה ב&ין מ� לול�ב?  ב&ין ומ�
ינ���������8 :ּה סGכ�ּכַהֶׁש ה עונ�ּכַהֶׁש ה א& ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  ט�
ם ל&יל&י א�ל�א ב'ל�ב�ד,  ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן טו�ב יו�
עון לול�ב ]28ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה. [ כ�ל ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ן אח�א ו�ר�ב'י יו� וו� ין ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' ין:  י� ר' אמ�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה סGכ�ּכַהֶׁש ה ב&ין מ� לול�ב?  ב&ין ומ�

ג�ת סGכ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ים;  ב�ל&ילו�ת נו� מ' הֶלֲעַּי� וב�
ינו� לול�ב ג א& ּכַהֶׁש ה& ם.  א�ל�א נו� הֶלֲעַּיו� ב�
יב ת& ד�רו�מ�י�א:  י�ע+ק�ב ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+

מוד ּכַהֶׁש ה+ר&י ל� ג תו�ר�ּכַהֶׁש ה ת� ּכַהֶׁש ה& ת נו� ילו� ל& כ�ב�הֶלֲעַּי�מ'ים.  ב�
י י' כ�דון?  מ�



ר סGכ�ּכַהֶׁש ה ש� יפ� אפשר> <איל'ב�ט&ל,  ל���������8 :ּה א'

מוד ל� דּוּמַע הָלָע אֹּלא לו� תו�ר�ּכַהֶׁש ה, א'יפ�ש�ר ת� ל'ב�ט&ל.  ש�
נ&י:  ת�
רו:  א+ב�ל אמ�

ל�ב�ע�ל���������8 :ּה,  מ�ב�ר�כ�ת "א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה
,  מ�ב�ר&ך ו�ע�ב�ד ל�ר�בו�
ן ט� ק� ל�אב'יו"!  ו�

ר כ&ן לא מ� ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם אח�א ר�ב א+ ס& נ�ּכַהֶׁש הו�ר�אי:  ב&יר�ב'י יו�
י ש�אמ�רו כ�ל ד& ן, כ� ט� ק� !  ב� ל�ח�נ�כו�

ר ת& פ� נ�ּכַהֶׁש ה ת' עו� ן",  אח+ר&יּכַהֶׁש ה�ן ב� "אמ&
נ&ינ�ן כ�י'י ת� ן:  ד' מ�  ג,י) (סוכּכַהֶׁש הת�

ן או� א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה או� ע�ב�ד ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "מ'י ט� ,  מ�ק�ר'ין ק� תו� או�
נ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה אח+ר&יּכַהֶׁש ה�ן עו� ין,  ּׁש�ּכַהֶׁש ה&ן מ� ר' מ� או�

א ּכַהֶׁש ה& מ�א&ר�ּכַהֶׁש ה."  לו� ות�
רו:  א+ב�ל אמ�

א בו� יך ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר'ים ל�ב�ן מ�א&ר�ּכַהֶׁש ה ת� ר' צ� ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר.  ל�ב�ן ש�

ת כו� ר� ג,ד]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ק�ר'י,  ב�ע�ל
ר ּכַהֶׁש ה& ר� ּכַהֶׁש ה� ינו� ב�ל'בו� מ� א& מ�ב�ר&ך,  ו�

נ�יּכַהֶׁש ה� לא פ� ;  ו�לא ל� יּכַהֶׁש ה� ר� אח+ ל�
ן,  ו�ע�ל זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

ינו� מ�ב�ר&ך א& יו, ו� ר� אח+ ל�פ�נ�יו.  מ�ב�ר&ך ל�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�

ן מ�ב�ר&ך נ&יּכַהֶׁש ה� פ� ן. ל' יּכַהֶׁש ה� ר& אח+ ול�

[תלמוד] 

ּכַהֶׁש הו מ�ּכַהֶׁש ה�ר�ּכַהֶׁש ה&ר?  מ�
ב�ר�כו�ת. 
א נ&ית� ת� םמ� קו� מ� מ�י'ם,  ש�א&ין , ב�

נ&י:  וכ�ר�ב'י ת� יר, ד� א' מ&
ל'ט�ב�ל,  מ�י'ם לו� ש�א&ין ק�ר'י "ב�ע�ל

ינו� ש�מ�ע א�ת קו�ר&א ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י א& יע� ו� מ' ש� ,  מ� נו� אז� ל�
ינו� א& נ�יּכַהֶׁש ה� לא מ�ב�ר&ך ו� פ� ,  ו�לא ל� יּכַהֶׁש ה� ר� אח+ ל�
יר;  ר�ב'י ד'ב�ר&י א' מ&

ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�
ת קו�ר&א נ�יו,  ומ�ש�מ'יע� ש�מ�ע א� אז� ל�

ך ר& ב� נ�יּכַהֶׁש ה� ומ� פ� ."  ל� ול�אח+ר�יּכַהֶׁש ה�
נ&י:  ת�
יו ש�נ�פ�לו חו�ל�ּכַהֶׁש ה ק�ר'י "ב�ע�ל ל� ם,  ק�ב'ין ת'ש�ע�ת ע� י' מ�

ר ּכַהֶׁש הו� ט�  רGבו� ו�ע�ל ר�אשו� ע�ל ש�נ�פ�לו ו�
ים,  מ�י'ם לGג'ין ש�לש�ּכַהֶׁש ה אוב' ש�



ר ּכַהֶׁש ה� ,  ט� מו� צ� ע� ל�
ינו� א+ב�ל יא א& צ' ת מו� ן,  י�ד&י ּכַהֶׁש ה�ר�ב'ים א� ת� ב� חו�

אּכַהֶׁש ה.  ב�אר�ב�ע'ים ש�הֶלֲעַּי�ב�א ע�ד ס�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י או�מ&ר:  יוד�

אּכַהֶׁש ה אר�ב�ע'ים מ�קו�ם."  מ'כ�ל ס�
אח�א,  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י
א ר�ב'י ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ב�ש&ם י�ס�
ין ּכַהֶׁש ה.  מ'ת�ש�מ'יש א�ל�א ק�ר'י א& ט� מ' ּכַהֶׁש ה�
ר:  חונ�א ר�ב אמ�

לו פ' א+ מו� א�ת ר�אּכַהֶׁש ה ו� צ� ת ע� ב�ח+לו�ם.  נ&או�
ן וו� ין ּכַהֶׁש ה+ י' ע� מ&ימ�ר,  ב�

ּכַהֶׁש ה.  וב'ל�ב�ד ּׁש� א' מ&
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י יו� ס& ין:  ת�ר&יּכַהֶׁש הו�ן יו� ר' אמ�

לו פ' א+ אח&ר.  מ'ד�ב�ר ו�

ן מ� נ&ינ�ן:  ת�  ח,א) (יומאת�
ם ּכַהֶׁש ה אסור ּכַהֶׁש ה�כ'פור'ים יו� יל� כ' א+ וש�ת'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה,  ב�

ּכַהֶׁש ה יצ� ח' ר� ת ו�ס'יכ�ּכַהֶׁש ה וב' יל� ע' נ� ּכַהֶׁש ה�ס�נ�ד�ל,  וב'
יש מ' ש� ת� ּכַהֶׁש ה.  וב� ט� מ' ּכַהֶׁש ה�

נ&י ע+ל���������8 :ּה:  ות�
ין ב�ע+ל'י י' ר� ין ק� ל' ב� ן טו� כ� ר� ד� ּכַהֶׁש ה כ� ע� נ� צ' ים.  ב�יו�ם ב� פור' כ' ּכַהֶׁש ה�
ית ל& יג�א ּכַהֶׁש ה�ד�א ו� ל' ע� ר�ב'י ע�ל פ� Gש ּכַהֶׁש הו� י,  ב�ן י� ו' ל&
ע� ד�ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�
ין ּכַהֶׁש ה"!  מ'ת�ש�מ'יש א�ל�א ק�ר'י "א& ט� מ' ּכַהֶׁש ה�
ש ל���������8 :ּה פ�ת�ר מ& ּׁש' ש� תו� ב� ט� ד מ' עו� ב� יו�ם,  מ'

לא ו�ש�כ�ח ט�ב�ל.  ו�
נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�
ּכַהֶׁש ה ב�ר�ב'י מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ס&  ח�ל�פ�ת�ּכַהֶׁש ה ב�ן יו�
תו� ש�ר�או ל או� ב& ם ב�צ'נ�ע�ּכַהֶׁש ה טו� יו� ּכַהֶׁש ה�כ'פור'ים.  ב�

ית תו� ע�ל מ&ימ�ר ל�ך א' דו�ש ּכַהֶׁש ה�גוׁשַאָה ף או� ק� ?  ּכַהֶׁש ה� ב�שו�כ&ח�
ר א�בון:  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�

ן כ�ל מ� צ� ינו לא ע� ק' ת� ּכַהֶׁש ה א�ת ּכַהֶׁש ה' יל� ב' ט� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�את,  ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה�ל�לו,  כ�ת�ר�נ�גו�ל'ין י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל י�ּכַהֶׁש הו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא א�ל�א

תו� מ�ש�מ&ש ט� ד מ' ר& יו� ו�או�כ&ל.  ו�

ינ�א ר�ב'י נ' ּכַהֶׁש ה ח+ ו� ר ּכַהֶׁש ה+ ב� ין ת�ר�ע&י ע�ל ע� ס' ימו� בּכַהֶׁש השקמּכַהֶׁש ה> ּכַהֶׁש המרחץ <שעריב'ק�ר'יצ�ת�ּכַהֶׁש ה,  ד&

ר:  אמ� ו�
ּכַהֶׁש ה ין ש�ח�ר'ית טו�ב�ל&י מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' פ�ּכַהֶׁש ה?  עו�

לון ן!  י&יז� נו� ת� י' וישנו> <יילכוו�

יא ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה� ר:  ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ד�צ�פ�ר�א ב� אמ�
ן א, י&ז&ל ל&י��������8 :ּה ד�א'ית מ� יד� ב'  <עבודּכַהֶׁש ה, עסק>ו�י�ע+ב&ד!  ע+

ּכַהֶׁש הו ר מ� ּכַהֶׁש ה& ר� ּכַהֶׁש ה� ית ל� ב& ּכַהֶׁש ה�כ'ס&א?  ב�
ּכַהֶׁש ה הֶלֲעַּי� ק' ז� ר ח' : מGת�ר. אמ�

א ר�ב'י : אסור. אמ�ר י�ס�



ר א:  ר�ב'י אמ� ר� עו� ז�
ן ד�ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ק�ש'י ס�ב�ר כ�ל מ� י, ת� ס�ב�ר�ת&י��������8 :ּה.  ל'

ר ז�ר ר�ב'י אמ� ע� ל� ש'מ�עו�ן:  ב�ר א�
ּכַהֶׁש הוא כ�ל ם,  ד'ט�בול ק�ש�י�א ס�ב�ר�א ּכַהֶׁש ה� יו�

ן מ� ס�ב�ר�ת&י��������8 :ּה.  ת�

א ר�ב'י חום ב�ש&ם אח� נ� ח'הֶלֲעַּי�א:  ב&יר�ב'י ת�
י מו� יו� ע� ד�ר�ב'י ב� Gש ּכַהֶׁש הו� י,  ב�ן י� ו' ל&
ּכַהֶׁש ה א�ת ל�ע+ק�ר ב'ק�שו יל� ב' ט� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�את,  ּכַהֶׁש ה�
נ&י פ� יל נ�ש&י מ' ל' ג� ת ש�ּכַהֶׁש ה�יו ּכַהֶׁש ה� רו� ק� נ�ּכַהֶׁש ה.  מ'פ�נ&י נ�ע? צ' עקרות> <נעשותּכַהֶׁש ה�

ר ן אמ� ּכַהֶׁש ה� ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ל�
ר ש�ּכַהֶׁש הוא ד�ב�ר ד& ת גו� ל א� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ן י' ּכַהֶׁש ה�ע+ב&ר�ּכַהֶׁש ה,  מ'
ם ת� ר מ�ב�ק�ש'ים א� ק� ע+ ?  ל� תו� או�
ּכַהֶׁש הו ר מ� ד& ּכַהֶׁש ה�ע+ב&ר�ּכַהֶׁש ה?  מ'ן י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל גו�

ד,  כ�ר�מ'ים ב�שו�מ&ר מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ח� א�
ק ש�ב�א ק& ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה' א'יש.  א&ש�ת ע'ם ל�

ין ש�ּכַהֶׁש ה&ן ע�ד ינ' ק' ת� ן מ� ּכַהֶׁש ה� ן מ�קו�ם ל� יכ� ין,  ּכַהֶׁש ה&ן א& ל' ב� טו�
ין ע�ב�רו ר' ב� עו� ּכַהֶׁש ה ו�ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב'ין ּכַהֶׁש ה� ל� ט� ּכַהֶׁש ה�ע+ב&ר�ּכַהֶׁש ה.  וב�

ד מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ח� א� תו� ע'ם ל�ּכַהֶׁש ה'ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ק&ק ש�ב�א ב� ח� פ� י.  ש' ב' ר� ל� ש�
ּכַהֶׁש ה ר� :  אמ� לו�

ין "א'ם י א& ת' ר� ב' י ג� ינ' ת, א& ל� ב� טו�ב�ל�ת."  טו�
ר ל���������8 :ּה:  אמ�
ּכַהֶׁש ה "ו�לא מ� ּכַהֶׁש ה& ב� ?"  כ� א�ת�

ּכַהֶׁש ה ר� :  אמ� לו�
ּכַהֶׁש הוא ע�ל ב�ב�א ש�מ�ע�ת� "ו�לא ּכַהֶׁש ה, ש� מ� ּכַהֶׁש ה& ב� נ'ס�ק�ל?"  ּכַהֶׁש ה�

ר:  מ� נ�א? ש�
ּכַהֶׁש ה ע'ם ש�כ&ב  "כ�לכב,יח) (ש�מו�ת מ� ּכַהֶׁש ה& ת".  מו�ת ב� יומ�

ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� ר ח' א:  ב� ו�
ן כ�ל מ� צ� ינו לא ע� ק' ת� ּכַהֶׁש ה א�ת ּכַהֶׁש ה' יל� ב' ט� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�את,  ּכַהֶׁש ה�

נ&י א�ל�א פ� ּכַהֶׁש ה,  ת�ל�מוד מ' ר� תו�
ּכַהֶׁש ה ש�א'ם ת� ר,  ש�ּכַהֶׁש הוא לו� או�מ&ר א� ת� Gמ

או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא אׁשַאָה ף
י "ּכַהֶׁש ה+ר&י נ' י", [ ו�א�ע?������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הו�ל&ך א+ כ� ר� ]29צ�
א .  כ�ל ו�שו�נ�ּכַהֶׁש ה וב� צ�ר�כו�

ך תו� ר ש�א�ת�ּכַהֶׁש ה ומ' מ& "אסור",  או�
.  כ�ל ו�שו�נ�ּכַהֶׁש ה ב�א ּכַהֶׁש הוא צ�ר�כו�
ן מ� אמ�ר'ין:  ת�

לו פ' תו�ר�ּכַהֶׁש ה, אסור.  ד'ב�ר&י ל'ש�מ�ע� א+
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ר יוד� ס,  ב� יט� ט'

ר:  ר�ב'י ב�ש&ם אח�א ר�ב ז� ע� ל� א�
��������8 :ּה:  ת� ל� ח' ת� כ'

יויט,יא) (ש�מו�ת ּכַהֶׁש ה� ם נ�כ�נ'ים  "ו� הֶלֲעַּיו� י",  ל� יש' ל' ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
שו  "אליט,טו) (ש�מו�ת ג� א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה."  א�ל ת'



נ&י:  ת�
ין ב' ת ז� דו� ת, נ' בו� ז� ת,  ו� דו� ל� יו� ו�

ין ר' ין ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה קו� נ' שו� ת,  ו�ּכַהֶׁש ה+ל�כו�ת מ'ד�ר�ש ו� דו� ג� ּכַהֶׁש ה� ו�
ב�כGל�ן.  אסור ק�ר'י וב�ע�ל

א ר�ב'י ב� ר א� א ב� י:  ב�ש&ם אח� ב' ר�
נ�ּכַהֶׁש ה ינו� ּכַהֶׁש ה+ל�כו�ת שו� א& נ�ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה�ג�דו�ת.  שו�

נ&י יו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ת�
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ג'יל'הֶלֲעַּיו�ת,  ּכַהֶׁש ה+ל�כו�ת שו�

ת י�צ'יע� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד ּכַהֶׁש ה�מ'ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  א�
ית מ&ימ�ר:  ד�ב�ע&י א'

אז�כ�רו�ת.  י�ז�כ'יר ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד
א ר�ב'י יר� ע& א:  ר�ב'י קGמ&י ב�ע�ּכַהֶׁש ה ז� י�ס�
<מסביר>ב�ל&יל�י�א?  פ'ר�ק&י��������8 :ּה בון ר�ב'י ע'ם פ�ש&ט ר�ב'י ל&ית

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ין.  א'
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� ב�  א�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ע'ם פ�ש�ט חומ� <ּכַהֶׁש הסביר>ב�ל&יל�י�א.  פ'ר�ק&י��������8 :ּה ב�ר&י��������8 :ּה נ�

יא ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה� מ�ר:  ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה צ�פ�ר�א ב�
ית "מ�ן א' יל ל&י��������8 :ּה ד� א, י&ז& יד� ב' ע�ב&יד!"  ע+

ד מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ח� א� ין.  ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה ל'ק�רו�ת ש�ע�מ�ד ב� יב' צ' נ� ב'
ן יו� יע� כ& ג' ּכַהֶׁש ה' יל ש� ח' ת� ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה' ר� כ� ז� ּכַהֶׁש ה� ב���������8 :ּה.  מ�ג�מ�ג&ם ל�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י לו� אמ� ּכַהֶׁש הוד� ּכַהֶׁש ה:  ב�ן י� יר� ת& ב�

ירו פ'יך "פ�ת�ח י�א' יך,  ו� ר� ב� ד�
ּכַהֶׁש ה ד'ב�ר&י ש�א&ין ר� אּכַהֶׁש ה!"  מ�ק�ב�ל'ין תו� מ� Gט

ר אח�א:  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�
ין יג' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה�ג&ז,  ב�ר&אש'ית א'ל�ע�י כ�ר�ב'י ת�מ�ן נ�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה וכ�ר�ב'י אש' ּכַהֶׁש ה�כ�ר�ם,  ב�כ'ל�א&י י�
ּכַהֶׁש ה וכ�ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� ק�ר�י'ין.  ב�ב�ע+ל&י ב�ת&יר�ּכַהֶׁש ה ב�ן י�
נ&יּכַהֶׁש ה�ג&ז,  ב�ר&אש'ית א'ל�ע�י כ�ר�ב'י ת� : ד'

ר:  א'ל�ע�י ר�ב'י מ& או�
ין ב�אר�ץ.  א�ל�א ּכַהֶׁש ה�ג&ז ר&אש'ית א&

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה כ�ר�ב'י אש' נ&יב�כ'ל�אי'ם,  י� ת� : ד'
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אש' או�מ&ר:  י�

ינו� ל�עו�ל�ם ב,  א& הֶלֲעַּי� ח�
ּכַהֶׁש ה ש�הֶלֲעַּי'ז�ר�ע ע�ד ט� ת ו�ח�ר�צ�ן ו������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�עו�ר�ּכַהֶׁש ה ח' ל� פ� מ� י�ד.  ב�

ּכַהֶׁש ה כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� נ&י:  ב�ב�ע+ל&י ב�ת&יר�ּכַהֶׁש ה ב�ן י� ת� ין, ד' י' ר� ק�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ין ין תו�ר�ּכַהֶׁש ה ד'ב�ר&י א& ל' ב� ק� אּכַהֶׁש ה.  מ� מ� Gט

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר יו� ּכַהֶׁש ה ב� ת� פ� ל� ך ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ח� ל& ּכַהֶׁש ה� א מ� ט� מ� ס� א' י�א,  ב� יל� ל& <שביל>ב�

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ א ו� ר� מ� חו�רו�י.  מ�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ח�
ן טו� ית ח�ד מ� .  ב& <בור>ש'יח�



ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה "ּכַהֶׁש ה� ר� ב� י."  ב�ע&י ג� ח& ס� לטבול> רוצּכַהֶׁש ה <אנימ'

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ן "ל�א כ& ס� ך!"  ת� ש� נ�פ� ב�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ּכַהֶׁש ה "מ'ן ד� יש א&ש�ת ומ'ן נ' ּכַהֶׁש הוא א' ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ר� ב� י."  ב�ע&י ג� ח& ס� מ'

לו פ' ל&י��������8 :ּה:  כ&ן, אמ�ר א+
ן "ל�א כ& ס� ך!"  ת� ש� נ�פ� ב�
ן יו� ל&י��������8 :ּה:  ל&י��������8 :ּה, אמ�ר ש�מ�ע ד�ל�א כ&

ת ק!"  ו�ל�א ג�ב�ר�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש הוא "י&חו� סו� י'
ן כ& ל&י��������8 :ּה.  ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ו�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ּכַהֶׁש ה יו�ס&ּכַהֶׁש ה ב�ן יו� ו� <אוניּכַהֶׁש ה>ב�א�ל�פ�א,  את&י ּכַהֶׁש ה+

א מ� ת ב�ח�ב�ל�א ג�ר�מ&י��������8 :ּה ק�ט�ר ח�ד ח+ חו� י,  מ& ח& ס� רומ' ש& ל עצמו <קו� ב� ח� ולטבול> לרדת ב�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ן "ל�א כ& ס� ך!"  ת� ש� נ�פ� ב�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה "ּכַהֶׁש ה� ר� ב� יכ�ל!"  ב�ע&י ג� לאכול> רוצּכַהֶׁש ה <אנימ&

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
"א+כ&יל!" 

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה "ּכַהֶׁש ה� ר� ב� מ'ש�ת&א!"  ב�ע&י ג�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

"ש�ת'י!" 
ן יו� ן כ& טו� מ� ר ל�ל'מ&ינ�ּכַהֶׁש ה ד' <נמל>ל&י��������8 :ּה:  אמ�

א ן, ל� מ� ית "ת� ר& א ב�ג'ין א�ל�א ל�ך ש� ת� נ� כ� <ּכַהֶׁש התרתי>ד�נ�פ�ש�א,  ס�

א, אסור ב�ר�ם כ� כ�לום,  מ'ט�ע�ם ג�ב�ר�ּכַהֶׁש ה ל�ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�
י."  ש�ע�ּכַהֶׁש ה ע�ד ח& ס� י' ד�

ר  י�נ�י ר�ב'י אמ�
ין ש�מ�ק&ל'ין ש�מ�ע�ת'י יר' מ' ח� ב���������8 :ּה,  ומ�

יר ו�כ�ל מ' ח� מ� יך ּכַהֶׁש ה� ר' א+ ��������8 :ּה, מ� ּכַהֶׁש ה.  י�מ'ים ב� ב� טו� ב�
ין ל' ק& ין;  ב�מ�י'ם ב���������8 :ּה, ל'ר�ח�ץ מ� אוב' ש�

ין יר' מ' ח� ל מ� ב� ט� ��������8 :ּה, ל' ם ב� י' מ� ח�הֶלֲעַּי'ים.  ב�

ת כו� ר� ג,ּכַהֶׁש ה]  [ב�
א. נ&ית� ת� מ�

י�ּכַהֶׁש ה ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  עו�מ&ד ּכַהֶׁש ה�
ר כ� ז� נ' ק�ר'י,  ב�ע�ל ש�ּכַהֶׁש הוא ו�

א לא ל� יק, א� ס' י�ק�צ&ר.  י�פ�
ל,  י�ר�ד בו� ט� ל'
ם ת,  ל�ע+לו�ת י�כו�ל א' סו� כ� ת� ּכַהֶׁש ה' ול�

ת רו� ק� ל' דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד ו� נ&ץ ש� ּכַהֶׁש ה,  ת� מ� ח� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה י�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ס� כ� ת� י' ו�י'ק�ר&א;  ו�
ם א' ל�או,  ו�



ּכַהֶׁש ה ס� כ� ת� א.  ב�מ�י'ם י' ר& ק� י' ו�
ּכַהֶׁש ה לא ס� כ� ת� לא ּכַהֶׁש ה�ר�ע'ים ב�מ�י'ם לא י' ּכַהֶׁש ה,  ב�מ&י ו� ר� ש� מ' ּכַהֶׁש ה�
ן ש�הֶלֲעַּי�ט'יל ע�ד כ� תו� מ�י'ם.  ל�

ּכַהֶׁש ה מ� כ� ן י�ר�ח'יק ו� ּכַהֶׁש ה� אּכַהֶׁש ה?  ומ'ן מ& צו� ּכַהֶׁש ה�
ת. אר�ב�ע מו� א�

[תלמוד] 

א נ&ית� ת� , ב�ר�ב'ים, מ�
ינו� א+ב�ל יק.  ל�ב&ין ב& ס' , י�פ� מו� צ� ע�

יר.  וכ�ר�ב'י א' מ&
ּכַהֶׁש ה,  כ�ר�ב'י ב�ר�ם ּכַהֶׁש הוד� י�

לו פ' ין ב&ינו� א+ ב& ינו� ע�צ�מו� ל� יק.  א& ס' פ� מ�
ם לו� ב�ש�א&ין י' ל;  מ� ב� ט� ל'

ם לו� י&ש א+ב�ל י' ל'ט�ב�ל,  מ�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אׁשַאָה ף יק.  ש�ּכַהֶׁש הוא מו�ד�ּכַהֶׁש ה יוד� ס' פ� מ�

ּכַהֶׁש ה ל� ש חו� מ& ּׁש' ,  ש� תו� ט� מ'
ר י:  ר�ב'י אמ� אמ'

ם ל ג�ר�ם ּכַהֶׁש הוא א' ב� ט� , י' מו� צ� ע� י�מות;  ל� ו�
ם א' ין ו� נ�ס, א& א� ין מ& יח' ר' ט� ע�ל�יו.  מ�
א ר�ב'י ב�ש&ם ח�ג�י ר�ב'י ב� ר א� א:  ב� ד� ב� ז�
ין ין כ�ך וב&ין כ�ך ב& ין א& יח' ר' ט� ע�ל�יו.  מ�

ּכַהֶׁש ה ל� יל חו� ג' ר� ין;  ת'ש�ע�ּכַהֶׁש ה צ�ר'יך מ& ב' ק�
ס�אּכַהֶׁש ה.  אר�ב�ע'ים צ�ר'יך מ&ר�ג'יל ב�ר'יא
ּכַהֶׁש ה ל� ין מ&א�נ�ס חו� ין א& יח' ר' ט� ע�ל�יו;  מ�
נ�ס ב�ר'יא א� ק�ב'ין.  ת'ש�ע�ּכַהֶׁש ה צ�ר'יך מ&

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ד� ב� ר י�ע+ק�ב ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ז� י ב� ד' ב� נ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ז� יו�
י�נ���������8 :ּה ע'יר ע� מ� ר�חו�ק,  ש�
ש�מ�ע,  א�ת קו�ר&א ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י

ד ר& יו� ּכַהֶׁש ה ו� ל� עו� ל, ו� ב& טו� ומ'ת�פ�ל&ל.  ו�
ם ם,  אד�ם ּכַהֶׁש הוא א' הֶלֲעַּי� Gס מ�

תו� ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו י�ן או� ע� מ� ר�חו�ק.  כ�

פ'ס�ק�א. 
ם א' ם ל�או, י'ת�כ�ס�ּכַהֶׁש ה "ו� י' מ� ו�י'ק�ר&א."  ב�

א נ&ית� ת� ין,  מ� כור' ע+ ב�
ין, אסור.  א+ב�ל לול' צ� ב�
ם א' ל ּכַהֶׁש הוא ו� ר.  ל�ע+כ�ר י�כו� כ� יו, י�ע+ ל� ג� ר� ב�

נ&י:  ת�
ים יק' ח' ר� את מ� צו� ת,  אר�ב�ע אד�ם מ' מו� א�
את צו� ת, [ אר�ב�ע כ�ל�ב'ים ומ' מו� ]30א�
ן ש�ּכַהֶׁש הוא וב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ת& ת.  נו� רו� עו� ל�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ז�עו�ר�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם י'



ּכַהֶׁש ה ל� ב& ש�נ'ס�ר�ח�ּכַהֶׁש ה,  נ�
נ�ּכַהֶׁש ה ל�ּכַהֶׁש ה�ר�ח'יק צ�ר'יך מ� ת.  אר�ב�ע מ' מו� א�
ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� ב' א+

ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� כ&ן:  אמ�ר�ּכַהֶׁש ה ומ�
יק ו�כ�מ�ּכַהֶׁש ה" ח' ן מ&ּכַהֶׁש ה�ם י�ר� ע ומ' ב� אּכַהֶׁש ה? אר� צו� ת."  ּכַהֶׁש ה� מו� א�

ר ש�מ�י:  ר�ב'י אמ�
ר ת& פ� ש�ל�כו�ב�ס'ין.  ב�מ'ש�ר�ּכַהֶׁש ה ת'

ר י:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� נ' מ�
ם ש�ל�כו�ב�ס'ין,  ב�מ'ש�ר�ּכַהֶׁש ה א'

א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן:  ו� ת�
ם "לא י' מ� י ו�לא ּכַהֶׁש ה�ר�ע'ים ב� מ& ּכַהֶׁש ה"!  ב� ר� ש� מ' ּכַהֶׁש ה�

נ&י:  ת�
ן ט� ד�ג�ן,  כ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�י'ת לאכ�ל י�כו�ל ש�ּכַהֶׁש הוא ק�

תו� פו�ר�ש'ין א+ צו� י מ' ימ& מ& יו ומ' ל� ג� ת;  אר�ב�ע ר� מו� א�
ם א' ינו� ו� ד�ג�ן,  כ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�י'ת לאכ�ל י�כו�ל א&
ין תו� לא פו�ר�ש'ין א& א+ צו� י ו�לא מ' ימ& מ& ת. אר�ב�ע ר�ג�ל�יו מ' מו� א�

ן עו� ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י קGמ&י ב� ב� א�
נ&י פ� תו� פו�ר�ש'ין מ�ּכַהֶׁש ה מ' א+ צו� י מ' ימ& מ& יו?  ומ' ל� ג� ר�
ר מ� ן:  א+ לו�
נ&י פ� ר�עו�ת.  ש�מ�ח�ש�בו�ת�יו מ'

רון י��������8 :ּה:  אמ� ל&
לא ּכַהֶׁש הוא?  ק�ט�ן ו�
ר מ� ן:  א+ לו�
א ל� יב:  כ&ן ו� ת' כ�

ם ל&ב י&צ�ר  "כ'יח,כא) (ב�ר&אש'ית אד� ע ּכַהֶׁש ה� יו"?  ר� ר� Gע נ� מ'
ר ן ר�ב'י אמ� , כ�ת'יב"מ'נ�ע�ר�יו"  יוד�

ר ש�ּכַהֶׁש הוא מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה ע� נ� א נ' צ& יו� ל�עו�ל�ם.  ו�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר יו� ינ�א ב� נ' ר:  ח+ אמ�
ין יק' ח' ר� ת.  אר�ב�ע ב�ּכַהֶׁש ה&מ�ּכַהֶׁש ה מ'ג�ל�ל&י מ� מו� א�

ל ר�ב'י מוא& ב ב�ר ש� ק ר� ח� צ� ר:  י' אמ�
ר.  ב�ר�כ'ים, וב'ל�ב�ד מו� ח+ ל� ש� ב�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� ב� ר:  א� אמ�
ן ב�ב�א ך.  מ' ר� ד� ּכַהֶׁש ה�

י ו' ר:  ל& אמ�
ין יק' ח' ר� את מ� צו� יר מ' ז' ת.  אר�ב�ע ח+ מו� א�

נ&י כ&ן:  ות�
ין יק' ח' ר� את מ� צו� יר מ' ז' ת,  אר�ב�ע ח+ מו� א�
את צו� הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ומ' מ' נ� ת,  אר�ב�ע ּכַהֶׁש ה� מו� א�
את צו� ין ומ' ל' גו� נ� ר� ת� ת.  אר�ב�ע ּכַהֶׁש ה� מו� א�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& חונ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם א�בון ב�ר�ב'י יו�
ים.  וב'ל�ב�ד מ' Gד א+ ב�

נ&י:  ת�
ין יק' ח' ר� יח� מ� ר& ע מ& ת.  אר�ב�ע ר� מו� א�



ר ח'ס�ד�א:  ר�ב אמ�
ׁשַאָה ף סו� ע ר&יח� מ' ת.  אר�ב�ע ר� מו� א�
ר ּכַהֶׁש ה�ד�ּכַהֶׁש ה מ� ת� יו, ד� ר� אח+ , ל�
ד א+ב�ל נ�יו, ע� פ� ינ�יו מ�קו�ם ל� ע& .  רו�או�ת ש� תו� או�

הֶלֲעַּי�א ל�א כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א, ר�ב'י ר� ב� ח�  ו�
ן וו� ין ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' י י� מ& Gבערב> ּכַהֶׁש המלון <לפניב�ר�מ�ש�א.  פונ�ד�ק�י�א ק

ין:  ר' אמ�
ּכַהֶׁש הו א מ&ימ�ר מ� ל� ד�או�ר�י�א?  מ'
ר ן:  אמ� לו�

ן יו� כ& ּכַהֶׁש ה ד�א'לו מ' ו� ינ�ן ּכַהֶׁש ה+ ו& א, ּכַהֶׁש ה+ מ� ימ� ין ב' י' מ� ינ�ן,  מ�ּכַהֶׁש ה ח� מ& Gק
דון, אסור.  ב�ר�ם עכשיו> <אׁשַאָה ףכ�

נ&י:  ת�
ׁשַאָה ף ר� ד ג� ח� י א� ע' ר� ל� ד ש� ח� א� לילּכַהֶׁש ה> <סירש�ל�מ�י'ם,  ו�

נו ל�ּכַהֶׁש ה�ר�ח'יק צ�ר'יך מ� ת,  אר�ב�ע מ' מו� א�
ּכַהֶׁש ה,  ו�ש�ל'פ�נ&י ט� מ' ּכַהֶׁש ה�

ן ם ל�תו�כו� נ�ת� י' ש�ּכַהֶׁש הוא, י'ק�ר&א,  כ�ל מ�
ם א' י'ק�ר�א.  ל�או, אל ו�
אי ר�ב'י כ� או�מ�ר:  ז�
ן א,  ר�ב'יע'ית ל�תו�כו� נ�ת� ר& ק� ם, י' י' מ�
ם א' י'ק�ר&א.  ל�או, אל ו�

ּכַהֶׁש הו ר�ב'יע'ית?  כ�ד&י ומ�
ך ר�ב'יע'ית תו� ר�ב'יע'ית?  ב�

ד ח� ד ק�טו�ן כ�ל'י א� ח� א� ל?  כ�ל'י ו� דו� ג�
ן ר�ב�ן עו� מ� או�מ&ר:  ג�מ�ל'יא&ל ב�ן ש'

א,  ש�ל�אח�ר ר& ק� ּכַהֶׁש ה, י' ט� מ' ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה, לא ו�ש�ל'פ�נ&י ט� מ' י'ק�ר&א.  ּכַהֶׁש ה�

ן ר�ב'י עו� מ� או�מ&ר:  א�ל�ע�ז�ר ב�ן ש'
לו פ' ר,  ע�ל ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ט�ר'יק�ל'ין א+ ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� למשתּכַהֶׁש ה> <מיטּכַהֶׁש הע�

ש�הֶלֲעַּי�כ�ס�נו,  ע�ד י'ק�ר&א לא
נו ע�ד או� יח� נ' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה.  ת�ח�ת ש� ט� מ' ּכַהֶׁש ה�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ר ח' א:  ב� ו�
י ר' ינ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הו� נ'  ת'ר�ת�י�ּכַהֶׁש ה ח+

ן ד�ר�ב'י כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א עו� מ� א�ל�ע�ז�ר.  ב�ן ש'
ן ר�ב'י י�מ' נ� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם י�פ�ת ב�ר ב' ח� יו�

אּכַהֶׁש ה ב�רו�ק.  ש�ּכַהֶׁש ה'יא, מ�ב�ט�ל���������8 :ּה כ�ל צו�
א ר�ב'י ר� עו� ר י�ע+ק�ב ו�ר�ב'י ז� י ב� ד' ב� ן ז� וו� ין,  ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' י�

ן מו� ּכַהֶׁש ה.  ח+ ת� א+ צ&
ע+ל���������8 :ּה.  ז�ב�ד'י, ר�ק�ק ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ק�ם

ר א:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� יר� ע& ז�
ן למחבת> ּכַהֶׁש הים <מןל�ט'ג�נ�א.  י�מ�א מ'

ּכַהֶׁש ה ב� ס�פ�ר'ים,  מ�ל&אּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ת&
נ���������8 :ּה ת� ּכַהֶׁש ה,  מ�ר�א+שו�ת נו� ט� מ' ּכַהֶׁש ה�
ינו� א& נ���������8 :ּה ו� ת� ּכַהֶׁש ה.  מ�ר�ג�לו�ת נו� ט� מ' ּכַהֶׁש ה�
חונ�א:  ר�ב ב�ש&ם ב�א ר�ב'י

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א ו� ט� מ' ים.  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה ג�בו�ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ח' פ� ט�



י י�ּכַהֶׁש הו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד ל& ב� ּכַהֶׁש ה ח� ט� מ' ּכַהֶׁש ה.  נו�ג�ע'ין ּכַהֶׁש ה� ב� ת& ב�
י ר' י��������8 :ּה י�ס�א ר�ב'י ּכַהֶׁש הו� מ& ק� ל ד�ר�ב'י מ' מוא& ב ב�ר ש� ק ר� ח� צ�  י'

חונ�א:  ד�ר�ב כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א
תו� אד�ם י�ש�מ&ש לא ט� מו� תו�ר�ּכַהֶׁש ה ו�ס&פ�ר מ' ב�ב�י'ת.  ע'
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� א�ב�ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י ב�ש&ם י'
ם ּכַהֶׁש ה,  כ�רוך ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' פ� מ� ב�
ים,  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה ג�בו���������8 :ּה� ש�ּכַהֶׁש הוא ב�ח�לו�ן נ�תון ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה או� ח' פ� ט�

ר.  ת� Gמ
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' <וילון>ב'ל�ן.  לו� עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ל&

ר ס�פ�ס�ל ג�ב&י ע�ל אד�ם י&ש&ב לא פ� ס& ּכַהֶׁש ה ש� ר� ע�ל�יו.  נ�תון תו�
ר,  ב�ר�ב'י מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ז� יע� ל' א�
ב ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ש& ס�פ�ס�ל,  ג�ב&י ע�ל יו�
אּכַהֶׁש ה ר� ר ו� פ� ּכַהֶׁש ה ס& ר� ע�ל�יו,  נ�תון תו�

יע� ת' ר� ּכַהֶׁש ה' נ�יו ו� פ� ל� ש.  מ'ל'פ�נ&י כ�מ�ר�ת'יע� מ' נ�ח� ּכַהֶׁש ה�
ם ר ג�ב&י ע�ל נ�תון ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' ב� ר.  ד� ת� Gר, מ אח&
ן?  ע�ד יכ� ּכַהֶׁש ה&

א ר�ב'י ב� ב ב�ש&ם א� חונ�א:  ר�
ח.  פ� ט�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ז�ע&יר�א:  ר�ב'י ב�ש&ם י'
לו פ' ש�ּכַהֶׁש הוא.  כ�ל א+

י�א ק� יס� כפול, אוכׁשַאָה ף> <שקס�פ�ר'ים,  מ�ל&אּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ד'

ת ב�תו�כ���������8 :ּה ש�ּכַהֶׁש ה�יו או� מו� צ� מ&ת,  ע�
יו מ�פ�ש'יל�ן ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י ר� חו� א+ ו�רו�כ&ב.  מ&

ּכַהֶׁש ה ל� ין, תו� ל' פ' ן ת� ת� ּכַהֶׁש ה,  ב'מ�ר�א+שו�ת או� ט� מ' ּכַהֶׁש ה�
ינו� א& ּכַהֶׁש ה ו� ל� ּכַהֶׁש ה.  ב�מ�ר�ג�לו�ת או�ת�ם תו� ט� מ' ּכַהֶׁש ה�
י ר�ב'י ב' ל, ר� מוא& י ש� ב' ּכַהֶׁש הו, ר� ב� ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם א�ל�ע�ז�ר א� נ' ח+
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ת תו�ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה.  ב'מ�ר�א+שו�ת ּכַהֶׁש ה�ת�פ'ל'ין א� ט� מ' ּכַהֶׁש ה�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ב� א�

יד ד�ל�א וב'ל�ב�ד ב& <אנך>ד�י�ק�ל�ר�א,  כ�ּכַהֶׁש ה�ד&ן י�ע+

ין א�ל�א ל' פ' ת מ'ל�מ�ע�ל�ן ת� צועו� ן. [ ור� ט� מ� ל� ]31מ'

נ�א ש�אול:  ב�ן ח�ל�פ�ת�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ת�
ש ט& עו� ן ּכַהֶׁש ה� ימ� , ס' תו� ל� פ' ת� ע ב' .  ר� לו�

ר ד�א�ת� ּכַהֶׁש ה�ד�א ּכַהֶׁש ה, אמ� ט� מ� ל� , מ'
א.  א+ב�ל ּכַהֶׁש ה, ל� ל� ע� מ� ל� מ'

י�א ינ�א:  ר�ב'י ד�מ�ר את� נ' ח+
י נ' ת ר�א'ית'י א+ ש,  מ�פ�ּכַהֶׁש ה&ק ר�ב'י א� ט& ע� ומ�

ן ת& נו� יו ו� פ'יו,  ע�ל י�ד�
רו�ק&ק.  לא א+ב�ל
נ�ן ר�ב'י ח� ר:  יו� אמ�

לו פ' י.  כו�סו� ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א רו�ק&ק, כ�ד&י א+ נ�ק'
נ�יו פ� ר;  אסור, ל�אח+ר�יו ל� ת� Gמ

ינו� ימ' אלו� ל' מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� מGת�ר.  אסור, ל'



יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' א�ל�ׁשַאָה ף",  מ'צ'ד�ך  "י'פ�לצ&א,ז) (ת�

א כ�ל מ� ן מו�ד�י'י ע� ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה� ק ב� ק� ר� ין ד' י�ל' <רוק> אצ�

ּכַהֶׁש הוא אסור.  ד�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�

ית ּכַהֶׁש ה�רו�ק&ק ב& .  ב�ב�ב�ת ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת, כ�רו�ק&ק ב� ינו� ע&
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ו�ש�י&יׁשַאָה ף.  ר�ק�ק יו�
י�ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י מ� ר� י'
ל ר�ב'י מוא& ּכַהֶׁש ה:  ב�ר א�ד�א ר�ב'י ב�ש&ם ח�ל�פ�ת�ּכַהֶׁש ה ב�ר ש� ו� אח+

ל,  ל& פ� ת� מ' ּכַהֶׁש ה�
ת.  אר�ב�ע ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ע�ד י�רו�ק אל מו� א�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& א�בון:  ב&יר�ב'י יו�
ן כ& ּכַהֶׁש ה�רו�ק&ק,  ו�
ל אל ל& פ� ת� ת.  אר�ב�ע ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ע�ד י' מו� א�

נ&י:  ת�
ל,  ל& פ� ת� מ' ּכַהֶׁש ה�

יל אל ם א�ת י�ט' י' מ� ת.  אר�ב�ע ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ע�ד ּכַהֶׁש ה� מו� א�
ן כ& יל ו� ט' מ& ם,  ּכַהֶׁש ה� י' מ�
ל אל ל& פ� ת� ת.  אר�ב�ע ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ע�ד י' מו� א�

ר אח�א:  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�
ת,  אר�ב�ע ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ע�ד ד�ב�ר סו�ׁשַאָה ף לא מו� א�

לו א�ל�א פ' ת.  אר�ב�ע ּכַהֶׁש ה'לוך כ�ד&י ש�ּכַהֶׁש ה�א א+ מו� א�
ם ּכַהֶׁש ה,  או�מ&ר א' ת� א�
ת אר�ב�ע ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ע�ד מו� א א� ּכַהֶׁש ה& אסור,  י�
י נ' או�מ&ר:  א+

ר יל ב�א אח& ט' ּכַהֶׁש ה& ש�ם.  ו�

א ר�ב'י ב� ב:  ב�ש&ם א� ר�
ד אּכַהֶׁש ה, ע� ש צו� יב� ת' כ�ע�צ�ם.  ש�

ל ם, כ� י' ין.  ש�ּכַהֶׁש ה&ן ז�מ�ן מ� יח' פ' ט� מ�
ר:  ג�נ'יב�א אמ�

ם, כ�ל י' נ'כ�ר.  ש�ר'ּׁשומ�ן ז�מ�ן מ�
ל מוא& ר:  ש� אמ�

.  ש�הֶלֲעַּי'ק�ר�מו ע�ד נ�יּכַהֶׁש ה� פ�
ן עו� מ� ר ש' א ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ו� ח� יו�

.  ש�הֶלֲעַּי'ק�ר�מו ע�ד נ�יּכַהֶׁש ה� פ�
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ב:  ב�ש&ם ז�עו�ר�א ר�ב'י י' ר�

לו פ' אּכַהֶׁש ה, א+ ּכַהֶׁש ה.  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשוי�ּכַהֶׁש ה צו� סור� ם, א+ צ� ע� כ�
ל מוא& ר:  ש� אמ�

.  ש�הֶלֲעַּי'ק�ר�מו ע�ד נ�יּכַהֶׁש ה� פ�
ן עו� מ� ר ש' א ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם אמ�ר ו� ח� יו�

.  ש�הֶלֲעַּי'ק�ר�מו ע�ד נ�יּכַהֶׁש ה� פ�
ר ּכַהֶׁש ה:  אמ� הֶלֲעַּי� ק' ז� ח'
א ר�ב'י ב� יר א� מ' ח� ם מ� י' מ� ן יו�ת&ר ב� ּכַהֶׁש ה�צו�אּכַהֶׁש ה.  מ'

ר נ�א:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� מ�
ן ד'ג�נ'יב�א.  ּכַהֶׁש ה�ד�א מ'



ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
לו פ' כ�ע�צ�ם, א+סור�ּכַהֶׁש ה,  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשוי�ּכַהֶׁש ה א+
נ&י פ� ק�הֶלֲעַּי�ם;  ש�מ�מ�ש���������8 :ּה מ'

ין ם, א& י' ��������8 :ּה מ� ש� מ� ק�הֶלֲעַּי�ם.  מ�

ת כו� ר� ג,ו]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ק�ר'י,  ש�ר�אּכַהֶׁש ה ז�ב
ּכַהֶׁש ה ד� נ' ת ש�פ�ל�ט�ּכַהֶׁש ה ו� ב� כ� ז�ר�ע,  ש'

ת ש� מ� ש� מ� ּכַהֶׁש ה� נ'ד�ּכַהֶׁש ה,  ש�ר�א+ת�ּכַהֶׁש ה ו�
ּכַהֶׁש ה;  צ�ר'יכ'ין יל� ב' ט�

ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� פו�ט&ר. י�

[תלמוד] 

דון ע�ד אּכַהֶׁש ה ז�ב כ� ר� ק�ר'י,  ש�
לו פ' א+ אּכַהֶׁש ה ק�ר'י ו� ר� ב?  ש� זו�

נ���������8 :ּה ע� מ� ש� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'
ת ש� מ� ש� מ� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה,  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה נ'ד�ּכַהֶׁש ה ש�ר�את "ו� יל� ב' ט�

ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י פו�ט&ר." יוד�

ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ט�ע�מ�א מ� ? יוד�
ּכַהֶׁש ה מ'ּׁש&ם טו�ב&ל?  ש�ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש הוא מו�ע'יל מ�
אּכַהֶׁש ה ש&ם ש�א&ין מ� Gט אּכַהֶׁש ה א&צ�ל ק�ל�ּכַהֶׁש ה ל� מ� Gח+מור�ּכַהֶׁש ה.  ט

ּכַהֶׁש ה ן?  נ�פ&יק מ� ינ&יּכַהֶׁש הו� ב& מ'
י],  ק�ר'י ר�אּכַהֶׁש ה יע' ב' ּׁש� שמח> אור בעל <ּכַהֶׁש הגּכַהֶׁש הת[ב�

ן ּכַהֶׁש הת&ימ�ר א' ל?  ש�ּכַהֶׁש הוא מו�ע'יל , מ� ב& טו�
יל ע' ּכַהֶׁש הוא.  מו�

י ו& <אלא> ד�ל�א ט�ע�מ�א ל&ית ּכַהֶׁש ה�

ּׁשום אּכַהֶׁש ה א&צ�ל ק�ל�ּכַהֶׁש ה ל�טGמ�אּכַהֶׁש ה ש&ם ש�א&ין מ' מ� Gּכַהֶׁש ה.  ט מור� ח+

דון ע�ד אּכַהֶׁש ה לו� כ�ש�ב�את כ� מ� Gב�סו�ׁשַאָה ף.  ק�ל�ּכַהֶׁש ה ט
לו פ' אּכַהֶׁש ה לו� ב�את א+ מ� Gּכַהֶׁש ה ט מור� ב�סו�ׁשַאָה ף?  ח+

נ���������8 :ּה ע� מ� ש� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'
ת ש� מ� ש� מ� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה,  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה נ'ד�ּכַהֶׁש ה ש�ר�את "ו� יל� ב' ט�

ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י פו�ט&ר." יוד�
ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� אמ�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה�ד�ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה'

כ�ת ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0031,41[ ד פ�

ת כו� ר� ד,א]  [ב�



ח+צו�ת;  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר, ע�ד ת�פ'ל�ת
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ש�עו�ת.  אר�ב�ע ע�ד

ּכַהֶׁש ה ת�פ'ל�ת ח� נ� מ' ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב;  ע�ד ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ּכַהֶׁש ה.  פ�ל�ג ע�ד ח� נ� מ' ּכַהֶׁש ה�

ין ת�פ'ל�ת ב, א& ר� ע� ק�ב�ע.  ל���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה�
ין פ' מוס� ל� ש� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם;  כ�ל ו�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ש�עו�ת. ש�ב�ע ע�ד

 
[תלמוד] 

כ�ת'יב: 
א?לּכַהֶׁש ה&יכ�ם,  יי א�ת "ל�אּכַהֶׁש ה+ב�ּכַהֶׁש היא,יג)  (ד�ב�ר'ים

דו� ב� ע� ם".  וב�כ�ל ל�ב�ב�כ�ם ב�כ�ל ול� כ� ש� נ�פ�
י כ' ב�ל&ב?  ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה י&ש ו�

? זו� יזו� א& ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  ו�
ן כ& ר:  ּכַהֶׁש הוא ו� מ& או�

ת� ד'י "א?ל�ּכַהֶׁש ה�ךו,יז)  (ד�נ'הֶלֲעַּי&אל ב'ת�ד'יר�א,  ל&��������8 :ּה פ�ל�ח אנ�
י�ש&יז�ב'נ�ך".  ּכַהֶׁש הוא
י כ' ב�ב�ב�ל?  פGל�ח�ן י&ש ו�

? זו� יזו� א& ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  ו�

ל א י�כו� ּכַהֶׁש ה& ן מ'ת�פ�ל&ל י� ת� ש� ל� ת?  ש� אח� כ�
ב�ד�נ'הֶלֲעַּי&אל:  פ&ר�ש
יןו,יא) (ד�נ'הֶלֲעַּי&אל נ' מ� ז' ּכַהֶׁש ה  "ו� ת� ל� א,  ת� מ� יו� ב�
ך ּכַהֶׁש הוא ר& א".  ב'ר�כו�ּכַהֶׁש ה'י ע�ל ב� ל& צ� ומ�
ל א י�כו� ּכַהֶׁש ה& כ�ל מ'ת�פ�ל&ל י� ש�הֶלֲעַּי'ר�צ�ּכַהֶׁש ה?  רוח� ל�

ד מ� ל� ר:  ת' מ� לו�
יןו,יא) (ד�נ'הֶלֲעַּי&אל ו' כ� ן  "ו� יח� ת' ם".  נ�ג�ד ב�ע'ל'ית&��������8 :ּה ל&��������8 :ּה פ� ל� רוש� י�
ל או י�כו� ב� ּׁש� ּכַהֶׁש ה מ' ל� גו� כ&ן?  ל�

ד מ� ל� ר:  ת' מ� לו�
ן ע�ב&ד ּכַהֶׁש ה+ו�א ד'י ק[ב&ל  "כ�לו,יא) (ד�נ'הֶלֲעַּי&אל נ�ּכַהֶׁש ה".  ק�ד�מ�ת מ' ד�
ל א י�כו� ּכַהֶׁש ה& ן מ'ת�פ�ל&ל י� ת� ש� ל� ש�הֶלֲעַּי'ר�צ�ּכַהֶׁש ה?  ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב�כ�ל ש�
ש כ�ב�ר ר� ד�ו'ד:  פ&
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה ו�צ�ּכַהֶׁש ה[ר�י'ם ו�ב�ק�ר  "ע�ר�בנּכַהֶׁש ה,יח) (ת� יח� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ּכַהֶׁש ה".  א� מ� ּכַהֶׁש ה? א� ו�
ל א י�כו� ּכַהֶׁש ה& ל?  קו�לו� מ�ג�ב'י��������8 :ּה� י� ל& פ� ת� ומ'
ב�ח�נ�ּכַהֶׁש ה:  פ&ר�ש
נ�ּכַהֶׁש הא,יג) א (ש�מוא&ל ח� ]32ל'ב���������8 :ּה". [ ע�ל מ�ד�ב�ר�ת ּכַהֶׁש ה'יא  "ו�
ל א י�כו� ּכַהֶׁש ה& ב�ל&ב?  מ�ּכַהֶׁש ה�ר�ּכַהֶׁש ה&ר י�

ד מ� ל� ר:  ת' מ� לו�
נ�עו�ת".  ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�פ�ת�יּכַהֶׁש ה�  "ר�קא,יג) א (ש�מוא&ל

א כ&יצ�ד?  ּכַהֶׁש ה�



יש ח' ר� יו.  מ� ת� תו� פ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' <מניע>ב�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& ר יו� ינ�א:  ב� נ' ח+
ן ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�פ�סוק מ' ד�ב�ר'ים:  אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה ל�מ&ד א�ת� ּכַהֶׁש ה�

נ�ּכַהֶׁש ה ח� ל'ב���������8 :ּה",  ע�ל מ�ד�ב�ר�ת ּכַהֶׁש ה'יא "ו�
אן כ� כ�ו�נ�ּכַהֶׁש ה;  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה מ'

נ�עו�ת",  ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�פ�ת�יּכַהֶׁש ה� "ר�ק
אן כ� ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'פ�תו�ת�יו;  ל�ּכַהֶׁש ה�ר�ח'יש צ�ר'יך ש�ּכַהֶׁש הוא מ'

��������8 :ּה ל� קו� ",  לא "ו� י'ּׁש�מ&ע�
אן כ� דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ' ת אד�ם י�ג�ב'י��������8 :ּה� ש� ל;  קו�לו� א� ל& פ� ת� י' ו�

ּכַהֶׁש ה� ב� ש� ח� הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה",  ע&ל'י "ו� ר� כ� ש' ל�
אן כ� ר מ' כו� ּׁש' ּכַהֶׁש ה� ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל.  אסור ש�

י��������8 :ּה ת& ל� פ�ל'יג�ּכַהֶׁש ה, א�ב�א ב�ר ד�ח�נ�ן מ'
נ�ן ח� ר ד� א ב� א:  א+מ�ר ו� הֶלֲעַּי� ר� ב� ח� ל�
ר א ל�כו�ן נ&ימ� ת� ל� ית ט�ב�ת�א מ' מ& ח+ ב ד� ר� ע�ב&יד,  ל�

��������8 :ּה ית� ר& אמ� י ו� מ& Gי ש�מוא&ל, ו�ק�ם ק ק' נ�ש� פ&מ'י:  ע�ל ו�
א�ת�ּכַהֶׁש ה", שו�ח�ּכַהֶׁש ה;  "ב�רוך

יר ב�א כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ת ל� ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם, זו�ק&ׁשַאָה ף.  א�
ל מוא& ר:  ש� אמ�

נ�ּכַהֶׁש ה א:  אמ�ר&ית ו� מ� ע� ט�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' כ�פופ'ים"  ז�ק&ׁשַאָה ף  "ייקמו,ח) (ת�
ר י:  ר�ב'י אמ� אמ'

ּכַהֶׁש ה ל�א ר� ב� ת� ס� <אלא>ד�ל�א,  מ'

ת ש�מ'י  "ומ'פ�נ&יב,ּכַהֶׁש ה) (מ�ל�אכ'י ח� ּכַהֶׁש הוא".  נ'
ר ין:  ר�ב'י אמ� ב' א�
לו ת "ב'ש�מ'י כ�ת'יב ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה א' ח� י�אות; ּכַהֶׁש הוא",  נ'
נ&י א�ל�א כ�ת'יב ל&ית פ� ּכַהֶׁש הוא".  נ'ח�ת ש�מ'י "ומ'
ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם,  א�ת ּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד ק�ד�ם
ּכַהֶׁש הוא.  נ'ח�ת כ�ב�ר

א ר�ב'י ב� ר א� י ב� ד' ב� ב�ק�ל�א.  מ�צ�ל&י ז�
נ�ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י יו�
ּכַהֶׁש ה כ�ד ו� ּכַהֶׁש ה מ�צ�ל&י ּכַהֶׁש ה+ ו� א, ּכַהֶׁש ה+ ת� יש� נ' כ� י ב' ל& צ� ב'ל�ח'יש�ּכַהֶׁש ה,  מ�

ּכַהֶׁש ה ו�כ�ד ו� ּכַהֶׁש ה גו� מ�צ�ל&י ּכַהֶׁש ה+ ו� י��������8 :ּה, ּכַהֶׁש ה+ ת& י� ב�ק�ל�א,  מ�צ�ל&י ב�
פון ע�ד י�ל� י��������8 :ּה ב�נ&י ד� ת& י� נ&י��������8 :ּה.  צ�לו�ת&י��������8 :ּה ב� מ'

ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�
נ&י פון ד�א�ב�א ב�י�ת&י��������8 :ּה וב� נ&י��������8 :ּה.  צ�לו�ת�א י�ל� מ'

ן יכ� א& דו ומ& מ� לש ל� ת�פ'לו�ת?  ש�
ל ר�ב'י מוא& י ב�ר ש� נ' מ� ר:  נ�ח� אמ�

לש כ�נ�ג�ד ם פ�ע�מ'ים ש� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה� ת.  ע�ל מ'ש�ת�נ�ּכַהֶׁש ה ש� יו� ר� ב' ּכַהֶׁש ה�
ר:  אד�ם צ�ר'יך ב�ּׁש�ח�ר מ� לו�
ּכַהֶׁש ה ד� נ�יך א+נ'י "מו� פ� י א?לּכַהֶׁש ה�י יי ל� אלּכַהֶׁש ה& א+בו�ת�י,  ו&

י נ' את� צ& ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה ש� ל� פ& א+ ל�או�ר�ּכַהֶׁש ה."  מ&
ּכַהֶׁש ה ח� נ� מ' ר:  אד�ם צ�ר'יך ב� מ� לו�



ּכַהֶׁש ה ד� נ�יך א+נ'י "מו� פ� י א?לּכַהֶׁש ה�י יי ל� אלּכַהֶׁש ה& א+בו�ת�י,  ו&
ּכַהֶׁש ה ל'ר�או�ת ש�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז'כ'ית�נ'י כ�ּׁש&ם מ� ח� ח,  ּכַהֶׁש ה� ר� ז� מ' ב�

י כ�ך נ' כ& ב�מ�ע+ר�ב."  ל'ר�או�ת���������8 :ּה ז�
ר:  צ�ר'יך ב�ע�ר�ב מ� לו�
נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� י יי מ' לּכַהֶׁש ה� י,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת� בו� א+
י ב�א+פ&ל�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה�י'ית'י כ�ּׁש&ם נ' את� צ& ּכַהֶׁש הו� ל�או�ר�ּכַהֶׁש ה,  ו�

י כ�ך נ' יא& צ' ּכַהֶׁש ה תו� ל� פ& א+ ל�או�ר�ּכַהֶׁש ה."  מ&

ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�
ת אבו� ת, מ& לו� פ' ל�מ�דום.  ת�

ם ת�פ'ל�ת ּכַהֶׁש ה� ר� אב� ר, מ& ח� ּׁש� ינו:  ּכַהֶׁש ה� אב'
ר,  אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם  "ו�הֶלֲעַּי�ש�כ&םיט,כו) (ב�ר&אש'ית ק� ב� ב�

ם א�ל קו� מ� נ&י א�ת ש�ם ע�מ�ד א+ש�ר ּכַהֶׁש ה� יי."  פ�
ין א& ּכַהֶׁש ה ו� יד� מ' ר כ�מ�ּכַהֶׁש הת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  א�ל�א ע+ מ� ת� : ד�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' דקו,ל) (ת� מ� ע+ הֶלֲעַּי� ל".  פ'ינ�ח�ס  "ו� ל& פ� י� ו�

ק ת�פ'ל�ת ח� צ� הֶלֲעַּי' ּכַהֶׁש ה, מ' ח� נ� מ' ינו:  ּכַהֶׁש ה� אב'
ק  "ו�הֶלֲעַּי&צ&אכד,סג) (ב�ר&אש'ית ח� צ� ּכַהֶׁש ה",  ל�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשוח� י' ד� ב� ןָטָּׂש�
ין א& ּכַהֶׁש הת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  א�ל�א ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יח�ּכַהֶׁש ה ו� מ� : ד�ת�מ�ר כ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' י  "ת�פ'ל�ּכַהֶׁש הקב,א) (ת� נ' ע� י�ע+ט�ׁשַאָה ף,  כ'י ל�

נ&י פ� ל' ."  י'ש�פ�ך יי ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יחו�
ב ת�פ'ל�ת ק� ע+ הֶלֲעַּי� ב, מ' ר� ע� ינו:  ּכַהֶׁש ה� אב'

ג�עכח,יא) (ד�ב�ר'ים פ� הֶלֲעַּי' ם  "ו� קו� מ� ש�ם",  ו�הֶלֲעַּי�ל�ן ב�
ין א& ּכַהֶׁש הת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  א�ל�א פ�ג'יע�ּכַהֶׁש ה ו� מ� : ד�ת�מ�ר כ�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� יי נ�א  "י'פ�ג�עוכז,יח) (י' ר:  ב� מ& או� ת", ו� או� ב� צ�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� ּכַהֶׁש ה,  ר'נ�ּכַהֶׁש ה ב�ע+ד�ם ת' ןָטָּׂש�א  "ו�אלז,טז) (י' ל� פ' ות�
אל ג�ע ו� פ� ב'י".  ת'

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ו�
ת לו� פ' ין ת� יד' מ' ת� ל�מ�דו.  מ'
יד ת�פ'ל�ת מ' ת� ר, מ' ח� ּׁש� ר:  ּכַהֶׁש ה� ח� ּׁש� ל� ש�

ר ב� ד� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש  "א�תכח,לט) (ב� ב� כ� ד ּכַהֶׁש ה� ח� א� ר".  ת�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ק� ב� ב�
יד ת�פ'ל�ת מ' ת� ּכַהֶׁש ה, מ' ח� נ� מ' ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב�י'ם:  ש�ל�ב&ין ּכַהֶׁש ה�

ר ב� ד� מ' ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב�י'ם".  ב&ין ת�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ּׁש&נ'י ּכַהֶׁש ה�כ�ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש  "ו�א&תכח,לט) (ב�
או ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב, לא ת�פ'ל�ת צ� ��������8 :ּה,  ב�מ�ּכַהֶׁש ה מ� ת� לו� ת� ל'
נו ש� ם.  או�ת���������8 :ּה ו� ת� ס�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א נ&ינ�ן:  ּכַהֶׁש ה' ת� ד'

ין "ת�פ'ל�ת ב, א& ר� ע� ק�ב�ע,  ל���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה�
ין פ' מוס� ל� ש� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם".  כ�ל ו�

ר א:  ר�ב'י אמ� חומ� נ� ת�
יא עו�ד ופ�ד�ר'ים,  א&יב�ר'ים א'כול כ�נ�ג�ד או�ת���������8 :ּה ק�ב�עו ּכַהֶׁש ה'

ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו ל' כ� א� ת� ח� ג�ב&י ע�ל מ' ב& ז� מ' ּכַהֶׁש ה�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  כ�ל ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה מ'ד'ב�ר&י ר� י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י ל�מ�ד תו�
נ&י ת� אל:  ר�ב'י ד� ע& מ� ש� י'
םטז,כא)  (ש�מו�ת ח� ש "ו� מ� ּׁש� ס",  ּכַהֶׁש ה� נ�מ� ו�



ש�עו�ת.  ב�אר�ב�ע
ּכַהֶׁש ה ת� ש�עו�ת,  ב�אר�ב�ע או�מ&ר א�

ינו� או� ש א�ל�א א& ש& ש�עו�ת?  ב�
ר:  כ�ש�ּכַהֶׁש הוא מ& או�

ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם",  "כ�ח�םיח,א)  (ב�ר&אש'ית
אמור;  ש�עו�ת ש&ש ּכַהֶׁש ה+ר&י
א י מ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� נ' ם מ�ק�הֶלֲעַּי&ם א+ ח� ש "ו� מ� ּׁש� ס"?  ּכַהֶׁש ה� נ�מ� ו�

ש�עו�ת.  ב�אר�ב�ע
ת� א� יש ו� ר& ר", טז,כא)  (ש�מו�ת ד� ק� ב� ר", "ב� ק� ב� "ב�
ּכַהֶׁש ה ר מ� מ� נ�א? ר" ש� ק� ב� ע "ב� ב� אר� ן, ב� ל� ּכַהֶׁש ה� ש�עו�ת,  ל�
ר אׁשַאָה ף מ� נ�א? ר" ש� ק� ב� ש�עו�ת.  כ�אן, ב�אר�ב�ע "ב�

ין ש'מ�ש�א ש�ע'ין ב�אר�ב�ע מ' ק�ר'יר,  ו�טGל�א ח�
ין ש'מ�ש�א ש�ע'ין ב�ש&ית מ' ין.  ו�טGל�א ח� מ' ח�
ר א:  ר�ב'י אמ� חומ� נ� ת�
ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם"?  "כ�ח�ם מ�

ב'ר�י�ּכַהֶׁש ה.  ל�כ�ל צ&ל ש�א&ין ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה
א ר�ב'י ש�ע'ין.  ב'ת�ל�ת מ�צ�ל&י י�ס�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� ש�ע'ין.  ב'ת�ל�ת מ�צ�ל&י ו�
נ&י��������8 :ּה ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מו� ש�מ�ע,  ק'ר�י�ת ק�ר&י ח+

י ל& צ� ש�ע'ין.  ת�ל�ת ב�ת�ר ומ�
א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן:  ו�  א,ב) (ברכותת�

ן "ּכַהֶׁש ה�קו�ר&א כ� יד,  לא ו�א&יל�ך מ' ס' פ� ּכַהֶׁש ה'
ּכַהֶׁש ה"!  קו�ר&א ש�ּכַהֶׁש הוא כ�אד�ם ר� תו� ב�
ר רנ&ימ� ב� כות ק'ב&ל , כ� ל� ��������8 :ּה.  ש�מ�י'ם מ� נ�ת� עו� ב�

י ּכַהֶׁש ה, [ ר�ב'י ל�מ�ד מ&ע&דות א' ]33יוד�
ן ר�ב'י ד�מ�ר ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
י ימ& ן מ�ל�כות ב' ן מ�ש�ל�ש�ל'ין ּכַהֶׁש ה�יו י�ו� ּכַהֶׁש ה� ש�ל�ז�ּכַהֶׁש ה�ב,  קGפו�ת ש�ת&י ל�
יו ּכַהֶׁש ה� ין ו� ל' ע+ ים.  ש�נ&י ל�ּכַהֶׁש ה�ן מ� י' ל� ט�
ת פ�ע�ם לו אח� ש� ל� ן ש' ּכַהֶׁש ה� ש�ל�ז�ּכַהֶׁש ה�ב, קGפו�ת ש�ת&י ל�
יו ּכַהֶׁש ה� ין ו� ל' ע+ ג�ד�י'ים.  ש�נ&י ל�ּכַהֶׁש ה�ן מ�

��������8 :ּה ת� או� ש ּכַהֶׁש ה&א'יר ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב� ד� ק� ם,  ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה� ינ&יּכַהֶׁש ה� ע&
או צ� ים ש�נ&י ומ� י' ל� ים.  ב�ל'ש�כ�ת מ�בGק�ר'ים ט� א' ל� ט� ּכַהֶׁש ה�

��������8 :ּה ע�ל ת� א�ב�א,  ב�ר יוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש ה&ע'יד ש�ע�ּכַהֶׁש ה או�
יד ע�ל מ' ר ת� ח� ּׁש� ל� ב ש� ר& ק� ש�עו�ת.  ב�אר�ב�ע ש�

ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
י אׁשַאָה ף ימ& ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�את,  ר�ש�ע�ּכַהֶׁש ה מ�ל�כות ב'
יו ת ש�ת&י ל�ּכַהֶׁש ה�ן מ�ש�ל�ש�ל'ין ּכַהֶׁש ה� פו� Gש�ל�ז�ּכַהֶׁש ה�ב,  ק

יו ּכַהֶׁש ה� ין ו� ל' ע+ כ�ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ים,  ש�נ&י ל�ּכַהֶׁש ה�ם מ�
ׁשַאָה ף סו� לו וב� ש� ל� ן ש' ּכַהֶׁש ה� ש�ל�ז�ּכַהֶׁש ה�ב,  קGפו�ת ש�ת&י ל�
ע?לו ּכַהֶׁש ה� ח+ז'יר'ים.  ש�נ&י ל�ּכַהֶׁש ה�ם ו�

יקו לא פ' ס� יע� ּכַהֶׁש ה' ג' ּכַהֶׁש ה� י ל� צ' ח+ ּכַהֶׁש ה,  ל� מ� חו�
יר ש�נ�ע�ץ ע�ד ז' ח+ ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה� מ� חו� ב�

ּכַהֶׁש ה ע� ז� ע� ד� ז� נ' ּכַהֶׁש ה,  ו� מ� חו� ּכַהֶׁש ה�
ץ פ�ר�ס�ּכַהֶׁש ה אר�ב�ע'ים ו�ק�פ�ץ ר� א� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל.  מ&

��������8 :ּה ת� או� מו ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב� ר� ת,  ג� נו� ו� ע+ ּכַהֶׁש ה�



ל ט& ב וב� ר� ח� יד, ו� מ' ת� ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת.  ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ן מ� מו� ע� ד�ר�ב�נ'ין?  ט�
לק "ש�נ�י'ם ם", ח+ הֶלֲעַּיו� ם.  א�ת ל� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה?  ד�ר�ב'י ט�ע�מ�א ומ� ס& יו�
ּכַהֶׁש ה "ש�נ�י'ם ב� ם", חו� הֶלֲעַּיו� ם;  ל� הֶלֲעַּיו� ל�
נ&י "ש�נ�י'ם ם", ש� הֶלֲעַּיו� ם;  פ�ר�ק�ל'יט'ין ל� הֶלֲעַּיו� ל�
א "ש�נ�י'ם ּכַהֶׁש ה& ת� ם", ש� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם;  ל�ש&ם ש�ח'יט�ת�ן ל�
א "ש�נ�י'ם ּכַהֶׁש ה& ת� ם", ש� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם.  כ�נ�ג�ד ש�ח'יט�ת�ן ל�

יא ּכַהֶׁש ה�ד�א נ&ינ�ן ּכַהֶׁש ה' ת� ד,א) (תמיד ת�מ�ן: ד'

ר ח� ּׁש� ל� י�ּכַהֶׁש ה "ש� ית ק�ר�ן ע�ל נ'ש�ח�ט ּכַהֶׁש ה� ב' ר� ע+ ית,  מ� נ' פו� צ�
ת ע�ל ע� ב� נ�ג�ד ט� ּכַהֶׁש ה", כ� הֶלֲעַּי� נ' ם.  ש� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�

י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב�י'ם "ו�ש�ל�ב&ין ית ק�ר�ן ע�ל נ'ש�ח�ט ּכַהֶׁש ה� נ' פו� ית,  צ� ח' ר� ז� מ'
ת ע�ל ע� ב� נ�ג�ד ט� ּכַהֶׁש ה", כ� הֶלֲעַּי� נ' ם.  ש� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש הוא ,  ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א ו� ע� ד& יו�
ּכַהֶׁש ה יז� ט מ&ּכַהֶׁש ה�ן א& ח� ש� ש�ח�ר'ית,  נ'

יז�ּכַהֶׁש ה א& ן ו� ּכַהֶׁש ה� ע�ר�ב'ית.  נ'ש�ח�ט מ&

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� יו�
ּכַהֶׁש ה ת�פ'ל�ת ח� נ� מ' ת ּכַהֶׁש ה� ל� פ' ין,  ות� פ' מוס� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ת�פ'ל�ת ח� נ� מ' ת.  ּכַהֶׁש ה� מ� ד� קו�

ן וו� ין ּכַהֶׁש ה+ י' ע�  מ&ימ�ר, ב�
ם כ�ש�א&ין הֶלֲעַּיו� ש�נ&יּכַהֶׁש ה�ן.  ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל כ�ד&י ב�

ם א+ב�ל ן,  ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל כ�ד&י ב�הֶלֲעַּיו�ם י&ש א' נ&יּכַהֶׁש ה� ש�
ׁשַאָה ף ת�פ'ל�ת קו�ד�מ�ת.  מוס�

א ר�ב'י יר� ע& נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ז� ח� יו�
לו פ' ן,  ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל כ�ד&י ב�הֶלֲעַּיו�ם י&ש א+ נ&יּכַהֶׁש ה� ש�
ּכַהֶׁש ה ת�פ'ל�ת ח� נ� מ' ת.  ּכַהֶׁש ה� מ� ד� קו�

ן ר�ב'י ר נ�ת� הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ב� ב' נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם טו� ח� יו�
לו פ' ן,  ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל כ�ד&י ב�הֶלֲעַּיו�ם י&ש א+ נ&יּכַהֶׁש ה� ש�
ּכַהֶׁש ה ת�פ'ל�ת ח� נ� מ' ת.  ּכַהֶׁש ה� מ� ד� קו�

נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�
ּכַהֶׁש ה ת�פ'ל�ת "ּכַהֶׁש ה'ק�ד'ים ח� נ� מ' ין,  ל'ת�פ'ל�ת ּכַהֶׁש ה� פ' מוס� ּכַהֶׁש ה�

א ר",  י�צ� ב� ע� ש� ל�
א ב�ד�א!  ב�ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה, ל�א ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה. ז�מ�ן ּכַהֶׁש ה'ג'יע� ב�ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ל���������8 :ּה פ�ת�ר ל� פ' ת�  ּכַהֶׁש ה�
ע� ר�ב'י כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ל�ת�ל�מ'ידו�י:  מ�פ�ק&ד ל&

ן ן ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה א' כו� ן,  ל� טו� יס� עיקרית> <ארוחּכַהֶׁש האר'

א ט� א ומ� מ� ש�ע'ין,  ל�ש&ית יו�
קון ד�ל�א ע�ד ס� ל�אר'יס�טו�ן,  ת'

ן וו� ּכַהֶׁש ה? ן ת� י' ל� צ� א מ� ת� ח+ נ� מ' ת'ס�קון.  ד�ל�א ע�ד ד�

ּכַהֶׁש ה מ� כ� ּכַהֶׁש ה?  פ�ל�ג ּכַהֶׁש הוא ו� ח� נ� מ' ּכַהֶׁש ה�
ת ּכַהֶׁש ה אח� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� .  ח�ס&ר ש�עו�ת ע� ר�ב'יע�
ן מ� נ&ינ�ן:  ת� ּכַהֶׁש ה,א) (פסחיםת�



יד מ' ט "ת� ח� ש� ּכַהֶׁש ה,  ב'ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה נ' צ� ח� ומ�
ּכַהֶׁש ה.  ב�ת&ש�ע ו�ק�ר&ב צ� ח� ומ�
ט ע�ר�ב ח� ש� ים, נ' ח' ס� ע פ� ב� ש� ּכַהֶׁש ה ב� צ� ח�  ומ�

נ�ּכַהֶׁש ה ו�ק�ר&ב מ� ש� ּכַהֶׁש ה,  ב' צ� ח� ומ�
ין ב�ּׁש�ב�ת."  ב&ין ב�ח�ל ב&
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� י:  י' ע& ב�

ת� ּכַהֶׁש ה�כ�א ּכַהֶׁש ה ע�ב&יד א� ח� נ� ּכַהֶׁש ה,  ש�עו�ת ש�ת&י מ' צ� ח� ומ�
א כ� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ע�ב&יד א�ת� ו� ח� נ� לש מ' ּכַהֶׁש ה?  ש�עו�ת ש� צ� ח� ומ�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�

ּכַהֶׁש ה ת�פ'ל�ת ּכַהֶׁש הGק�ש�ּכַהֶׁש ה לא ח� נ� מ' יד ּכַהֶׁש ה� מ' ת� ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב�י'ם,  ש�ל�ב&ין ל�
ל�ק�ט�ר�ת.  א�ל�א
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' י  "ת'כו�ןקמא,ב) (ת� ת' ל� פ' ל�פ�נ�יך,  ק�ט�ר�ת ת�
ת כ�פ�י מ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�את ח� נ� ע�ר�ב."  מ'

ת ש�ע�ּכַהֶׁש ה צ&א ,  אח� ל�ע'סוקו�
ת� א� ּכַהֶׁש ה ע�ב&יד ו� ח� נ� ּכַהֶׁש ה.  ש�עו�ת ש�ת&י מ' צ� ח� ומ�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ינ�ּכַהֶׁש ה ב�ן יו� נ' ל ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ח+ ל& פ� ת� י ע'ם מ' דומ& מ� ח�מ�ּכַהֶׁש ה,  ד'
יו ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ל� ם.  כ�ל ש�מ�י'ם מו�ר�א ע� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& ינ�ּכַהֶׁש ה:  ב�ן יו� נ' ח+
א ּכַהֶׁש ה& ים ע'ם ח�ל�ק'י י� ל' ל� פ� ת� מ' ּכַהֶׁש ה.  ד'מ�דומ&י ע'ם ּכַהֶׁש ה� מ� ח�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ל ז�את  "ע�ללב,ו) (ת� ל& פ� ת� יד כ�ל י' ס' מ�צ�א."  ל�ע&ת א&ל�יך ח�
ּכַהֶׁש הו מ�צ�א"?  "ל�ע&ת מ�
צויו� ל�ע&ת ש�ל�הֶלֲעַּיו�ם.  מ'

י��������8 :ּה אחוי מ& א' ב ד� ר�  א�ד�א ד�
ּכַהֶׁש ה ו� גלימתו> את <מחזיקד�ר�ב.  גול�ת&י��������8 :ּה מ�צ�הֶלֲעַּי&יר ּכַהֶׁש ה+

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
י כ�ד מ& ח� יש ש'מ�ש�א ת� ר& ד'ק�ל&י,  ב�

ב יּכַהֶׁש ה� א.  גול�ת'י, ד'נ�צ�ל&י ל'י ת& ת� ח+ נ� גלימתי> לי <תןמ'

א ד'ק�ל&י ב�ר&יש ו�ש'מ�ש�א מ� ימ� ן, א' מ� <יום>ּכַהֶׁש ה�כ�א,  ּכַהֶׁש הוא ת�

נ�ן:  ר�ב'י ד�מ�ר ח� יו�
רמד,כז) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה מ& א� ח[ר�ב'י",  ל�צול�ּכַהֶׁש ה  "ּכַהֶׁש ה�

טו� ש�ּכַהֶׁש ה'יא ב�ב�ל זו� <תחתית>ש�ל�עו�ל�ם.  זו�

ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
ּכַהֶׁש ה מ� צול�ּכַהֶׁש ה?  ש�מ���������8 :ּה נ'ק�ר�א ל�

בול.  דו�ר מ&ת&י צ�ל�לו ש�ּׁש�ם מ� ּכַהֶׁש ה�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל,  ח�ל�ל&י ל'נ�פ�ל ב�ב�ל  "ג�םנ�א,מט) (י'

ץ."  כ�ל ח�ל�ל&י נ�פ�לו ל�ב�ב�ל ג�ם אר� ּכַהֶׁש ה�

: כ�ת'יב
אויא,ב) (ב�ר&אש'ית צ� מ� הֶלֲעַּי' ר,  ב�א�ר�ץ ב'ק�ע�ּכַהֶׁש ה  "ו� ע� נ� ש'
בו ש� הֶלֲעַּי& ם",  ו� ש�

ר יש:  ר&יש אמ� ק' ל�



ּכַהֶׁש ה מ� ר?  ש�מ���������8 :ּה נ'ק�ר�א ל� ע� נ� ש'
י נ'נ�ע+רו ש�ּׁש�ם ת& ּכַהֶׁש ה�מ�בול.  דו�ר מ&
אח&ר, ש'נ�ע�ר,  ד�ב�ר

לא ש�ּכַהֶׁש ה&ם נוק, ב� ש� ת� <בחנק>מ�ר�ח�ץ.  נ&ר, וב�לא ב�

אח&ר, ש'נ�ע�ר,  ד�ב�ר
ים ש�ּכַהֶׁש ה&ם ר' ע� נ� ת,  מ'ן מ� וו� צ� מ' ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ב�לא רומ� מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ר.  וב�לא ת�
אח&ר, ש'נ�ע�ר,  ד�ב�ר

ים. [ מ&ת'ים ש� ןָטָּׂש�ר�יּכַהֶׁש ה� ר' ע� ]34נ�
אח&ר, ש'נ�ע�ר,  ד�ב�ר

ידו מ' ע? ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש הוא,  ב�רוך ל�ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש ו�ע�ר ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�נ&א ש�
י א& ּכַהֶׁש ה�ר�ש�ע.  נ�בוכ�ד�נ�צ�ר ז�ּכַהֶׁש ה? ז�ּכַהֶׁש ה ו�
י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה?  כ�ר�ב'י ר�ב
ן ית ת�ע�ב�ד'נ���������8 :ּה א' ין, ל& נ' ב� ר� י;  י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י כ� ד& מו�
ן ּכַהֶׁש ה, אוׁשַאָה ף כ�ר�ב'י ת�ע�ב�ד'נ���������8 :ּה א' ּכַהֶׁש הוד� ין י� נ' ב� מו�ד�י'י.  ר�

ן נ�י' ּכַהֶׁש ה?  מ' יל� ע' נ� ל�
ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה",  ת�ר�בו כ'י  "ג�םא,טו) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה
ן כ� כ�ל מ' ּכַהֶׁש ה ש� ב� ר� מ� נ�ע+נ�ּכַהֶׁש ה.  ב'ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�

א פ� ל� ח� י:  ד�ר�ב'י ש'יט�ת&י��������8 :ּה מ� ו' ל&
ן מ� פ�פ'י,  ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה א�ב�א ר�ב'י אמ�ר ת�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� ין י� נ' כ� ס' ל&ו'י:  ר�ב'י ב�ש&ם ד�
כ�ליד,כג) (מ'ש�ל&י י�ּכַהֶׁש ה ע�צ�ב  "ב� ּכַהֶׁש ה� מו�ת�ר,  י'

ר."  א�ך ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�פ�ת�י'ם וד�ב�ר סו� ח� מ� ל�
ל נ�ּכַהֶׁש ה, ע� ת י�ד&י ח� ב� ר' ב'ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  ש�

יו ק�צ�ר�ּכַהֶׁש ה י�מ� ש�ל'ש�מוא&ל, ש�אמ�ר�ּכַהֶׁש ה:  ב�
ם",  ע�ד ש�ם  "ו�י�ש�בא,כב) א (ש�מוא&ל ל� עו�
לא ּכַהֶׁש ה+ מו� א&ין ו� ל� ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  ח+מ'ּׁש'ים א�ל�א ש�ל�ל&ו'י עו�

ד'כ�ת'יב: 
ר ב� ד� מ' ןח,כּכַהֶׁש ה) (ב� ב� א י�שוב ש�נ�ּכַהֶׁש ה ח+מ'ּׁש'ים  "ומ' ב� צ� ּכַהֶׁש ה�ע+ב�ד�ּכַהֶׁש ה".  מ'
י�ן ו� ּכַהֶׁש ה� ין ל&י��������8 :ּה ו� ש' מ� ו�ת�ר�ת�י'ן!  ח�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& ר יו� בון:  ר�ב'י ב�

ש�ג�מ�ל�תו.  ש�ת�י'ם
כ�א ּכַהֶׁש ה�כ&ן!  אמ�ר ו�

ן כ�ן יד, כ� ח' הֶלֲעַּי� ל�צ'בור.  ל�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י נ�ן,  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� יו�
ן ר�ב'י עו� מ� יר:  ר�ב'י ב�ש&ם ח�ל�פ�ת�ּכַהֶׁש ה ב�ן ש' א' מ&

נ&י ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל ּכַהֶׁש ה'ר�ב�ת�ּכַהֶׁש ה כ'י "ו�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש הא,יב)  א (ש�מוא&ל פ� יי",  ל'
ן כ� כ�ל מ' ּכַהֶׁש ה ש� ב� ר� מ� נ�ע+נ�ּכַהֶׁש ה.  ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�

י ת� ימ� נ�ע'יל�ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש הוא א&
ין נ' ב� אמ�ר'ין:  ד�ק&יס�ר'ין ר�

גון ל� פ� ת� נ�ן,  ו�ר�ב'י ר�ב א' ח� יו�
ר:  ר�ב אמ�



ת יל� ע' נ� י ב' ר& ע+ ש�מ�י'ם,  ש�
נ�ן ו�ר�ב'י ח� ר:  יו� אמ�

ת יל� ע' נ� י ב' ר& ע+ ל.  ש� יכ� ּכַהֶׁש ה&
ר ן ר�ב'י אמ� ע&ינ�תGר�ד�י�א:  יוד�

ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� א מ� ע� הֶלֲעַּי� ס� נ�ן:  ל�ר�ב'י מ� ח� יו�
 ב�ּׁש�נ�ּכַהֶׁש ה פ�ר�ק'ים ב'ש�לש�ּכַהֶׁש ה"ד,א)  (תענית

ים נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ין ּכַהֶׁש ה� א' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ן א�ת נו� יּכַהֶׁש ה� פ& ם,  פ�ע�מ'ים אר�ב�ע כ� הֶלֲעַּיו� ב�
ׁשַאָה ף ב�ּׁש�ח�ר'ית מוס� ּכַהֶׁש ה וב� ח� נ� מ' ים:  וב'נ�ע'יל�ת וב� ר' ע� ש�
ת הֶלֲעַּיו� נ' ע+ ת� ת ב� דו� מ� ע+ מ� ם וב� יו� ים." וב� פור' כ' ּכַהֶׁש ה�

ית תמ&ימ�ר ל�ך א' יל� ע' י , נ� ר& ע+ ם!  ש�מ�י'ם ש� הֶלֲעַּיו� ב�

י��������8 :ּה אחוי מ& א' ב ד� ר�  א�ד�א ד�
ּכַהֶׁש ה ו� ב גול�ת&י��������8 :ּה צ�י&יר ּכַהֶׁש ה+ ר� א ד� מ� צו� גלימתו> <מחזיקר�ב�א.  ב�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
י "כ�ד מ& ח� א ת� ש� מ� ד'ק�ל&י,  ב�ר&יש ש'

ב יּכַהֶׁש ה� ש�ע�ר'ים."  נ�ע'יל�ת גול�ת'י, ד'נ�צ�ל&י ל'י ת&
א פ� ל� ח� ד�ר�ב!  ש'יט�ת&י��������8 :ּה מ�

ן מ� ר ּכַהֶׁש הוא ת� ת אמ� יל� ע' נ� י ב' ר& ע+  ש�מ�י'ם, ש�
א כ�  ּכַהֶׁש ה&יכ�ל! ש�ע+ר&י ב'נ�ע'יל�ת אמ�ר ו�
ר י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב אמ� נ� ת� מ�

ּכַהֶׁש ה י�ד&י ע�ל ו� ּכַהֶׁש ה+ ב מ�א+ר'יך ד� י��������8 :ּה ר� ת& לו� צ� ס�ג'ין,  ב'
ּכַהֶׁש ה ו�  ש�מ�י'ם. ש�ע+ר&י ל'נ�ע'יל�ת מ�ג'יע� ּכַהֶׁש ה+

ּכַהֶׁש ה יל� ע' ש�ל�ע�ר�ב?  ש�ת'פ�ט�ר מ�ּכַהֶׁש הו נ�
א ר�ב'י ב� ב:  ב�ש&ם חונ�א ו�ר�ב א� ר�

ּכַהֶׁש ה יל� ע' ת פו�ט�ר�ת נ� ב א� ר� ע� ל�  ש�
ר א ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� ב� ב א� ר� חונ�א:  ל�

ן יכ� ּכַהֶׁש ה& יר ּכַהֶׁש הוא ו� כ' ז� ּכַהֶׁש ה?  מ� ל� ד� ב� ּכַהֶׁש ה� ל� ש�
ר נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� א:  ל�ר�ב'י יו� ב� א�

ך יא� ּכַהֶׁש ה& נ�ּכַהֶׁש ה פו�ט�רו�ת ש�ב�ע י�ּכַהֶׁש הו ו� מ� ּכַהֶׁש ה?  ש� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
א ל� ר ו� ב� ת?  כ� ב� ת� ת� כבר> ּכַהֶׁש הוקשתּכַהֶׁש ה לא <וּכַהֶׁש האםא'

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ת וב�ג'ין ב� ת� ת� א' ת'ב�ט&ל?  ד�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ּכַהֶׁש ה י מ� ּׁש& ק� י ר�ב'י ד� ּׁש& א, ק� ב� שּכַהֶׁש הקשּכַהֶׁש ה> <מּכַהֶׁש הי�אות,  א�

ּכַהֶׁש ה י מ� ּׁש& ק� נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ד� י�אות.  ק�ּׁש&י ל�א יו�
לו ק�ל ק& ּׁשום ע�ל�יו ּכַהֶׁש ה& ,  מ' יתו� נ' ע+ ת�

נ�ּכַהֶׁש ה פו�ט�רו�ת ש�ב�ע ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו מ� ּכַהֶׁש ה.  ש� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע�
א ר�ב'י ב� ר א� ל ב� מ� א:  אמ�ר מ� הֶלֲעַּי� ר� ב� ח� ל�

ן י, מ' ר� ש�מ�ע&ית,  כGל�כו�ן מ�
ּכַהֶׁש ה ש�א&ין יל� ע' ש�ל�ע�ר�ב.  פו�ט�ר�ת נ�

ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
ין ת נ�ע'יל�ּכַהֶׁש ה א& ר� ט� ב.  פו� ר� ע� ל� ש�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�



נ&י ת� הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ו� ן:  ח' כ&
ם ב�כ�ל ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה,  ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה מ'ת�פ�ל&ל אד�ם יו�

י א& צ� מו� י ש�ב�ת ב� א& צ� מו� ם וב� ּכַהֶׁש ה�כ'פור'ים,  יו�
י א& צ� מו� ית וב� נ' ע� צ'בור.  ת�

ק ר�ב'י ח� צ� ר י' ן ב� מ� ע� ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
ם ת ש�ח�ל ּכַהֶׁש ה�כ'פור'ים יו� יו� ּכַהֶׁש ה� ב�ּׁש�ב�ת,  ל'
ּכַהֶׁש ה ש�א&ין פ'י ע�ל אׁשַאָה ף יל� ע' ב�ּׁש�ב�ת,  נ�

יר כ' ז� ת מ� ב� ּׁש� ל� ּכַהֶׁש ה.  ש� יל� ע' נ� ב�
פון ס� ע+ל���������8 :ּה:  או�

ית ל'ּכַהֶׁש ה�יו�ת ש�ח�ל ח�ד�ש ר�אש נ' ע+ ת� צ'בור.  ב�
ּכַהֶׁש ה ש�א&ין פ'י ע�ל אׁשַאָה ף יל� ע' אש נ� ר� ח�ד�ש,  ב�

יר כ' ז� אש ּכַהֶׁש הוא מ� ר� ל� ּכַהֶׁש ה.  ח�ד�ש ש� יל� ע' נ� ב�
ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&

ת ש�ח�ל ש�ב�ת יו� ּכַהֶׁש ה� ב�ח+נGכ�ּכַהֶׁש ה,  ל'
ׁשַאָה ף ש�א&ין פ'י ע�ל אׁשַאָה ף ב�ח+נGכ�ּכַהֶׁש ה,  מוס�

יר כ' ז� ב�מוס�ׁשַאָה ף.  ש�ל�ח+נGכ�ּכַהֶׁש ה מ�
פון ס� ע+ל���������8 :ּה:  או�

��������8 :ּה.  ל'ּכַהֶׁש ה�יו�ת ש�ח�ל ח�ד�ש ר�אש כ� תו� ב�
ׁשַאָה ף ש�א&ין פ'י ע�ל אׁשַאָה ף ב�ח+נGכ�ּכַהֶׁש ה,  מוס�

יר כ' ז� ׁשַאָה ף.  ש�ל�ח+נGכ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא מ� מוס� ב�
ית,  ל'ּכַהֶׁש ה�יו�ת ש�ח�ל ח�ד�ש ר�אש נ' ע+ ת� ב�
ן יכ� אש ּכַהֶׁש הוא מ�ז�כ'יר ּכַהֶׁש ה& ר� ל� ח�ד�ש?  ש�
א ר�ב'י יר� ע& ר:  ז� אמ�

י�ּכַהֶׁש ה.  ד� ּכַהֶׁש הו� ב�
א ר�ב'י ב� ר א� ל ב� מ� ר:  מ� אמ�

ּכַהֶׁש ה.  ד� בו� ע+ ב�
ינ�א ר�ב'י ב' ר:  א+ אמ�

��������8 :ּה ר� מ� ר�ב'יע'ית.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה או�
ר א:  ר�ב'י אמ� ב� א�
ּכַהֶׁש ה כ�ל מ� ינו, ב� צ' ם מ� קו� ר�ב'יע'ית,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה או�מ�ר���������8 :ּה מ�
אן אׁשַאָה ף ר�ב'יע'ית.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה או�מ�ר���������8 :ּה כ�
ן כ& א.  ד�ר�ב'י כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א עו�ב�ד�א נ�פ�ק ו� ב� א�

ּכַהֶׁש ה מ� קו�ר'ין?  ב�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר:  יו�

ין ר' וק�ל�לו�ת.  ב�ר�כו�ת קו�
ר נ�א:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� מ�
תון ב�ג'ין ע� ד� יא מו� ּכַהֶׁש ה' ת�ע�נ'ית?  ד�

ין יע' ב' ן,  ע�ל ר� יּכַהֶׁש הו� ע& בטנם> על <שוכביםמ�

א ל� ּכַהֶׁש הוא י�ד�ע'ין ו� א!  ד� ית� נ' ע� ת�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ך יע� ד' ּכַהֶׁש הו� וק�ל�לו�ת.  ב�ר�כו�ת ש�קו�ר'ין ל�

ן ר�ב'י ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י קGמ&י אמ�ר ק�פGד�ק�י�א יוד� ס& יו�



ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם פ�ז'י:  ב�ן יוד�
ין ר' אש קו� ר� ]35ח�ד�ש. [ ב�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק�ם ס& ר ב�ן יוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ע'ם יו� י, אמ� ז' י��������8 :ּה:  פ� ל&
ת� א?  ּכַהֶׁש ה�ד�א מ&א+בוך ש�מ�ע�ת� א� ת� ל� מ'

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
א ב� ר ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ל�א א� כ&ן,  אמ�
ין א�ל�א ע& ט�ב,  ב�

נון י�ד&י ע�ל א' ין ד� ע' י�ר�ח�א,  ר&יש ד�ּכַהֶׁש הוא י�ד�
ין ר' אש קו� ר� ח�ד�ש.  ב�

א אר ּכַהֶׁש ה� ין כ�ל ש� ר' ת, קו� מו� קו� מ� וק�ל�לו�ת.  ב�ר�כו�ת ּכַהֶׁש ה�

י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� אל ס�פ�ר�א י' י�ּכַהֶׁש ה:  ל�ר�ב'י ש� מ� ר� י'
ין?  ב�ּׁש�ב�ת, ב�מ�ּכַהֶׁש ה ל'ּכַהֶׁש ה�יו�ת ש�ח�ל ח�ד�ש ר�אש ר' קו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ין ר' אש קו� ר� ח�ד�ש.  ב�
ר בו� ר�ב'י אמ� ל� י:  ר�ב'י קGמ&י ח� אמ'

א נ&ית� ת� ג,ד) (מגילּכַהֶׁש ה: כ&ן אמ�ר�ּכַהֶׁש ה ומ�

י "ל�כ�ל אש& ר� יןם, ל� יק' ס' פ� נGכ�ּכַהֶׁש ה ח[ד�ש'ים מ� ח+ ו�ל�פור'ים."  ל�
ק ח� צ� י'צ�ח�ק:  ל�ר�ב'י ש�אל ס�חו�ר�א י'
ּכַהֶׁש ה ל'ּכַהֶׁש ה�יו�ת ש�ח�ל ח�ד�ש ר�אש מ� ּכַהֶׁש ה, ב� נGכ� ח+ ין?  ב� ר' קו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ין ר' ּכַהֶׁש ה קו� לש� ּכַהֶׁש ה.  ח�ד�ש, ו�א�ח�ד ב�ר�אש ש� נGכ� ח+ ב�
י ר�ב'י ב' ס, ר� ח� ינ� ן,  פ' ימו� ס'
א ר�ב'י ב� ר א� ינ�א ב� מ' י ז� ט& ן א�ב�ד'ימ�א ר�ב'י ב�ש&ם ב���������8 :ּה מ� מ' ח&יפ�א:  ד�

ין ר' ּכַהֶׁש ה קו� לש� נGכ�ּכַהֶׁש ה ש� ח+ ח�ד�ש,  ב�ר�אש ו�א�ח�ד ב�
ך יע� ד' ּכַהֶׁש הו� דּוּמַע הָלָע אֹּלא ל� ת א�ל�א ּכַהֶׁש ה�ר�ב'יע'י ב�א ש� מ� ח+ ח�ד�ש.  ר�אש מ&

אל ס�פ�ר�א ש�ל�מ�י�א ב�ר נ�א:  ל�ר�ב'י ש� מ�
אש ש�ח�ל ע�צ�מ�ך ּכַהֶׁש ה�ג�ע ת ש�ל�ח+נGכ�ּכַהֶׁש ה ח�ד�ש ר� יו� ּכַהֶׁש ה� ב�ּׁש�ב�ת,  ל'
א ל� נון?  קו�ר'ין ש�ב�ע�ּכַהֶׁש ה ו� א'
ית מ&ימ�ר,  ל�ך א'

ת א�ל�א ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב'יע'י ב�א ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ� ח+ אש מ& ח�ד�ש.  ר�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

א ד� ּכַהֶׁש ה� ר?  ש�א&ל�ת&י��������8 :ּה ו� פ� ס� ד�

י��������8 :ּה:  ל�אב�ד�ן מ�פ�ק&ד ר�ב'י ר& אמו�
י אכ�ר&יז מ& Gא:  ק בור� צ'

ן א ע�ד ד�ר�מ�ש�א ד'מ�צ�ל&י, י�צ�ל&י מ� מ� יום> מבעוד ערב של <יתפללק�א&ים.  יו�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� ל�אמו�ר&י��������8 :ּה:  מ�פ�ק&ד ו�
י אכ�ר&יז מ& Gא:  ק בור� צ'

ן א ע�ד ד�ר�מ�ש�א ד'מ�צ�ל&י, י�צ�ל&י מ� מ� ק�א&ים.  יו�
ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+

ּכַהֶׁש ה ב&יר�ב'י י'ש�מ�ע&אל ר�ב'י מ�ש�כ�נ'י ס& א�ח�ד.  פGנ�ד�ק א&צ�ל יו�
ר ל'י:  אמ�
אן ב ש�ב�ת ש�ל�ל&יל&י א�ב�א נ'ת�פ�ל�ל כ� ר� ע� ש�ב�ת.  ב�
ר י:  ר�ב'י אמ� אמ'



נ�ן ר�ב'י ח� ּכַהֶׁש ה פ�ל'יג,  ו�ל�א יו� ו� ּכַהֶׁש ה�ד�א.  ע�ל מ'פ�ל�ג�ּכַהֶׁש ה צ�ר'יך ּכַהֶׁש ה+
ן כ& ּכַהֶׁש ה? ש� מ� ין ל� יפ' ס' ל מו� ח� ש.  ע�ל מ' ד� ק� ּכַהֶׁש ה�

ד עו� הֶלֲעַּי�א ד�ס�ל�קון ו� ר� מ� רון:  ל�צ'פו�ר'ין ע+ר�ב מ'ן ח� אמ� ערב> ּכַהֶׁש היישוב מן ּכַהֶׁש החמרים <עלוו�

ינ�א ר�ב'י ש�ב�ת "כ�ב�ר נ' ."  דו�ס�א ב�ן ח+ ב�ע'ירו�
א ד� י� זו> אומרת זו <ואיד�א?  אמ�ר�ּכַהֶׁש ה ו�

ר אמ� ינ�א:  ר�ב'י ד� נ' ח+
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ן י'ש�מ�ע&אל ר�ב'י מ�ש�כ�נ'י ס& א�ח�ד,  פGנ�ד�ק א&צ�ל יו�

ר ל'י:  אמ�
אן י א�ב�א נ'ת�פ�ל�ל כ� א& צ� מו� ל� ב�ּׁש�ב�ת.  ש�ב�ת ש�

לו פ' א+ מ'פ�ל�ג�ּכַהֶׁש ה,  צ�ר'יך ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ל�א ע+ל���������8 :ּה ו�
י��������8 :ּה:  ל�אב�ד�ן מ�פ�ק&ד ד�ר�ב'י ר& אמו�

י אכ�ר&יז מ& Gא:  ק בור� צ'
ן א ע�ד ד�ר�מ�ש�א ד'מ�צ�ל&י, י�צ�ל&י מ� מ� ק�א&ים.  יו�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� ל�אמו�ר&י��������8 :ּה:  מ�פ�ק&ד ו�
י אכ�ר&יז מ& Gא:  ק בור� צ'

ן א ע�ד ד�ר�מ�ש�א ד'מ�צ�ל&י, י�צ�ל&י מ� מ� ק�א&ים.  יו�

אמ�ר'ין:  י�נ�י ר�ב'י ד�ב&ית
ין ע�ל אד�ם ע�ל�ּכַהֶׁש ה , א& תו� ט� ין מ' יח' ר' ט� תו� מ� ד.  או� יר& ל&
ר א:  ר�ב'י אמ� ר� עו� ז�

ן כ�ל מ� ינ�א ז� ו& ּכַהֶׁש ה+ כך> עושּכַהֶׁש ה שּכַהֶׁש הייתי פעם <כלכ&ן,  ע�ב&יד ד�

ינ�א ו& ד ּכַהֶׁש ה� ח& פ� ת� ב�ל&יל�י�א.  מ'
י��������8 :ּה:  ל�אב�ד�ן מ�פ�ק&ד ד�ר�ב'י כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א א�ל�א ל�ך ל&ית ר& אמו�

י אכ�ר&יז מ& Gא:  ק בור� צ'
ן א ע�ד ד�ר�מ�ש�א ד'מ�צ�ל&י, י�צ�ל&י מ� מ� ק�א&ים;  יו�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� ל�אמו�ר&יּכַהֶׁש ה:  מ�פ�ק&ד ו�
ן א ע�ד ד�ר�מ�ש�א ד'מ�צ�ל&י, י�צ�ל&י מ� מ� ק�א&ים.  יו�

ר אח�א:  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�
י נ�י' שם> <שוניםת�מ�ן:  ת�

ּכַהֶׁש הו?  ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב ת�פ'ל�ת מ�
ּכַהֶׁש ה.  ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן ב� ר: חו� אמ�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� שות.  י� ר: ר� מ& או�

ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+
י�ן נ&ין פ�ל�ג�ו�ת�א א'ל�י'ן את� א' א:  כ� ת� ו� ג� ל� פ�

ן ין ד�מ�ר מ� ּכַהֶׁש ה, א& ב� ת נ�ע'יל�ּכַהֶׁש ה חו� ר� ט� ב;  פו� ר� ע� ל� ש�
ן ת ר�שות, נ�ע'יל�ּכַהֶׁש ה ד�מ�ר ומ� ר� ט� ב.  פו� ר� ע� ל� ש�

יד מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה מ' ל� ת� ת ו�ש�אל ש�ב�א א�ח�ד ב� :  ר�ב'י א� ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�
ּכַהֶׁש הו?  ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב ת�פ'ל�ת מ�

ר :  אמ� לו�
ר�שות. 

ת ו�ש�אל ב�א ל:  ר�ב�ן א� יא& ל' מ� ג�
ּכַהֶׁש הו?  ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב ת�פ'ל�ת מ�

ר :  אמ� לו�



ּכַהֶׁש ה.  ב� חו�
ר :  אמ� לו�
י ר& ּכַהֶׁש ה+ ר�שות!  ל'י אמ�ר י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ו�
ר :  אמ� לו�

ר ח� מ� ד,  ל�ב&ית כ�ש�א�כ�נ&ס ל� ע� ו� ּכַהֶׁש ה�
ת וש�א�ל ע+מ�ד את.  ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה א� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�

ר ח� מ� תו� ע�מ�ד ל� יד או� מ' ל� ג�מ�ל'יא&ל:  ר�ב�ן א�ת ו�ש�אל ת�
ּכַהֶׁש הו?  ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב ת�פ'ל�ת מ�

ר :  אמ� לו�
ּכַהֶׁש ה.  ב� חו�

ר :  אמ� לו�
י ר& ּכַהֶׁש ה+ ר�שות!  או�מ&ר י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ו�
ר :  ל�ר�ב'י ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן אמ� ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�

ת� ר ּכַהֶׁש הוא א� מ& או� ר�שות?  ש�
ר :  אמ� לו�

או.  ל�
ר :  אמ� לו�
יך ע�ל ע+מ�ד ל� ג� ידוך!  ר� י�ע' ו�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ו�דו�ר&ש,  יו�ש&ב ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן ו�
ע� ו�ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� ד י� מ& יו,  ע�ל עו� ל� ג� ר�

ם,  כ�ל ש�ר'נ�נו ע�ד ע� ּכַהֶׁש ה�
רו אמ� ן:  חGצ�פ'ית ל�ר�ב'י ו� מ� ג� ר� Gת ּכַהֶׁש ה�
ר ט& פ� ת ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ע�ם!  א�
רו ינון ל�ר�ב'י אמ� ן:  ז' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ח� ּכַהֶׁש ה�

ר!  מ� ּכַהֶׁש הישיבּכַהֶׁש ה> לסיום ברכּכַהֶׁש ה של פסוק <אמורא?

יל ח' ת� ו�אמ�ר,  ּכַהֶׁש ה'
ילו ח' ת� ם כ�ל ּכַהֶׁש ה' ע� רו ע�ל ו�ע�מ�דו ּכַהֶׁש ה� אמ� ם, ו� יּכַהֶׁש ה� ל& ג� :  ר� לו�

יד?"  ר�ע�ת�ך ע�ב�ר�ּכַהֶׁש ה לא מ'י ע�ל  "כ'יג,יט) (נ�חום מ' ת�

נו ּכַהֶׁש ה�ל�כו ת ומ' , ב'יש'יב�ּכַהֶׁש ה ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ל�ע�ז�ר ר�ב'י א�
ּכַהֶׁש ה ש&ש ב�ן ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  ע�

א ל� מ� ת� נ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&בו�ת.  ר�אשו� כ�ל ו�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ב ע+ק'יב�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ו� ש& ר יו� ע& ט� צ� ר:  ומ' מ& או� ו�

ּכַהֶׁש ה ב�ן ש�ּכַהֶׁש הוא לא ר� י, [ יו�ת&ר תו� נ' מ� ]36מ'
ר ג�דו�ל'ים ב�ן ש�ּכַהֶׁש הוא א�ל�א ת& י.  יו� נ' מ� מ'

יו!  לו� ש�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�כו אד�ם א�ש�ר&י ת� בו� א+
הֶלֲעַּי&ש אד�ם א�ש�ר&י ד לו� ש� ת י�ת& לו� ת� ּכַהֶׁש ה' ב���������8 :ּה!  ל�

י כ' ּכַהֶׁש ה מ�ּכַהֶׁש ה ו� ת� י� ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה?  ב�ן ל�ע�ז�ר ש�ל�ר�ב'י י�ת&ד�תו� ּכַהֶׁש ה�
ל�ע�ז�ר�א.  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יר'י דו�ר ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה

ּכַהֶׁש ה מ� כ� יו ס�פ�ס�ל'ין ו� ש�ם?  ּכַהֶׁש ה�
ר:  ס'יס�י ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�

ים נ' מו� יו ס�פ�ס�ל'ין ש� ח+כ�מ'ים,  ש�ל�ת�ל�מ'יד&י ש�ם ּכַהֶׁש ה�
ים מ'ן חוץ ד' מ� עו� י ּכַהֶׁש ה� ר& חו� א+ ר.  ל� ד& ג� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר:  א�בון ר�ב'י ב�ן יו� אמ�



לש ת ש� או� יו מ& ש�ם,  ּכַהֶׁש ה�
ים מ'ן חוץ ד' מ� עו� י ּכַהֶׁש ה� ר& חו� א+ ר.  ל� ד& ג� ּכַהֶׁש ה�
נ&ינ�ן כ�י'י ת� ן:  ד' מ� א,ג) (זבחיםת�

ת ש�ּכַהֶׁש הו�ש'יבו ב�יו�ם" ." ב'יש'יב�ּכַהֶׁש ה ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה ב�ן א�ל�ע�ז�ר ר�ב'י א�
ן מ� נ&ינ�ן:  ת� ד,ו) (כתובותת�

ש מ'ד�ר�ש "ז�ּכַהֶׁש ה ר� י�ּכַהֶׁש ה,  ב�ן ל�ע�ז�ר ר�ב'י ד� ר� ז� ע+
נ&י פ� נ�ּכַהֶׁש ה."  ב�כ�ר�ם ח+כ�מ'ים ל' י�ב� ב�

י כ' ש�ם?  ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה כ�ר�ם ו�
לו א�ל�א ים,  ת�ל�מ'יד&י א& מ' כ� ח+

ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו ם.  שורו�ת שורו�ת ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשוי' ר� כ� כ�

ד הֶלֲעַּי� ד,  א�ח�ד כ�ל א&צ�ל ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן לו� ּכַהֶׁש ה�ל�ך מ' ח� א� ו�
סו� הֶלֲעַּי� פ� .  ל� ב�ב&יתו�

ל ז� י א+ ב& ,  ר�ב'י ג� ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�
י��������8 :ּה ח& כ� ש� ין.  ע�ב&יד י�ת'יב א� ט' ח� מ�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ן ת� א'ל�י'ן ומ' ח�י&י?  א�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
דון ו�ע�ד ע?  ב�ע&י א�ת� כ� יד� מ&
י !  ש�א�ת�ּכַהֶׁש ה ל�דו�ר לו� או� פ�ר�נ�סו�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
י נ&ית' <נכנעתי>ל�ך.  נ�ע+

חון ל� י ש� ב& י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ל�ע�ז�ר ר�ב'י ג� ר� ז� ר.  ח�ד ע+ צ� <כובס>ק�

ית א' ּכַהֶׁש ה.  ע+ק'יב�ּכַהֶׁש ה ד�מ�ר'ין, ר�ב'י ו� ו� ּכַהֶׁש ה+
ר :  אמ� לו�

י ּכַהֶׁש ה.  ב�ן מ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא מ' ּכַהֶׁש ה, י�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� כּכַהֶׁש הן> בן <כּכַהֶׁש הןמ'

י ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה לא ש�א&ינו� מ' ּכַהֶׁש ה, ב�ן ו�לא מ� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� מ�
ר אמ� ּכַהֶׁש ה:  ב�ן ל�מ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה י� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� מ�

יך ימ� ך מ�ע�ר�ּכַהֶׁש ה מ&י מ& ר� פ� א� ּכַהֶׁש ה!  א&פ�ר ו� ל� ק� מ'
ר :  אמ� לו�

ם?  ית� צ' ר� ת� נ'
י נ' חו� נ�ש�כ'ים ו�א�ת�ם א+ ת� פ' ן ל� ב� ר� ל� ג�מ�ל'יא&ל.  ש�
ידוּכַהֶׁש הו כ&ן, ל�א פ'י ע�ל אׁשַאָה ף ר' ,  ּכַהֶׁש הו� מ'ג�דGל�תו�

נו א�ל�א תו� מ' ין.  ב&ית אב או� ד'

ת כו� ר� ד,ב]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

י�א ר�ב'י נ� חו� י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ק�נ�ּכַהֶׁש ה ב�ן נ�  מ'ת�פ�ל&ל ּכַהֶׁש ה�
תו� נ&יס� כ� ש ל�ב&ית ב' ר� ד� מ' יאתו� ּכַהֶׁש ה� יצ' ק�צ�ר�ּכַהֶׁש ה.  ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה וב'

רו יו:  לו� אמ� יד� מ' ל� ת�
ּכַהֶׁש ה ?  ל'ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה מ�קו�ם מ� זו�

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
י ת' נ&יס� כ� ל א+נ'י "ב' ל& פ� ת�  מ'

י�ד'י,  ע�ל ת�ק�ל�ּכַהֶׁש ה ת�א?ר�ע ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא



י יאת' יצ' י וב' נ' ן א+ ת& י." ע�ל ּכַהֶׁש הו�ד�אּכַהֶׁש ה נו� ק' ל� ח�

[תלמוד] 

ּכַהֶׁש הו , מ� תו� יס� נ' כ� או�מ&ר?  ב'
נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� י יי מ' לּכַהֶׁש ה� י,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת� בו� א+
נ�ג�ד אק�פ'יד ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא לא כ� י, ו� ר� ב& כ�נ�ג�ד'י.  י�ק�פ'ידו ח+ב&ר�י ח+
א ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ& ט� לא א�ת נ� ר, ו� ּכַהֶׁש הו� ט� ר ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה& ט� א,  א�ת נ� מ& ט� ּכַהֶׁש ה�
לא א�ת נ�א?ס�ר ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ר, ו� ת� Gמ ת נ�ת'יר ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�אסור,  א�

י את' צ& מ� נ' הֶלֲעַּי&ש ו� ב� ת� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ל�עו�ל�ם מ' א."  ו�ל�עו�ל�ם ּכַהֶׁש ה� ב� ּכַהֶׁש ה�

יאתו� יצ' ּכַהֶׁש הו וב' או�מ&ר?  מ�
ּכַהֶׁש ה ד� נ�יך א+נ'י "מו� פ� י א?לּכַהֶׁש ה�י יי ל� אלּכַהֶׁש ה& א+בו�ת�י,  ו&
י ש�נ�ת�ת� ק' ל� ית מ'הֶלֲעַּיו�ש�ב&י ח� ש ב& ר� ד� מ' י ּכַהֶׁש ה� ת& כ�נ&ס'הֶלֲעַּיו�ת,  וב�

לא י נ�ת�ת� ו� ק' ל� ת ב�ב�ת&י ח� יו� ר� אט� י ת& ת& ב� ק'ר�ק�ס�יו�ת,  וב�
ן ש�א+נ'י ּכַהֶׁש ה& ל, ו� מ& י ע� נ' ין, א+ ל' מ& ן ע+ ּכַהֶׁש ה& ד, ו� ק& שו�ק�ד'ין,  שו�

י נ' ש ע�מ&ל א+ יר� ן ג�ן ל' ּכַהֶׁש ה& ן, ו� ד� ש�ח�ת,  ל'ב�א&ר ע+מ&ל'ים ע&
ר:  מ� נ�א? ש�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ל'ש�או�ל,  נ�פ�ש'י ת�ע+ז�ב לא  "כ'יטז,י) (ת�
ן לא ת& ש�ח�ת."  ל'ר�או�ת ח+ס'יד�ך ת'

י:  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ב�ש&ם פ�ד�ת ר�ב'י ד& א'
ז�ר ר�ב'י ע� ל� י�ּכַהֶׁש ה א� לש מ'ת�פ�ל&ל ּכַהֶׁש ה� ר ת�פ'לו�ת ש� אח� .  ל� תו� ל� פ' ת�
ּכַהֶׁש הו או�מ&ר?  מ�
נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� י יי מ' לּכַהֶׁש ה� י,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת� בו� א+
אד�ם,  ל&ב ע�ל ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'נ�את&נו ת�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא
לא ל'ב&נו.  ע�ל ת�ע+ל�ּכַהֶׁש ה אד�ם ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'נ�את ו�
לא נו ת�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ו� את& נ� אד�ם,  ל&ב ע�ל ק'
לא נו.  ע�ל ת�ע+ל�ּכַהֶׁש ה אד�ם ק'נ�את ו� ב& ל'

א ּכַהֶׁש ה& נו תו�ר�ת�ך ות� ת& אכ� ל� ינו,  י�מ&י כ�ל מ� הֶלֲעַּי& ח�
יו ּכַהֶׁש ה� י' ינו ו� ר& ב� ים ד� נונ' ח+ נ�יך."  ת� פ� ל�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� ב� מו�ס'יׁשַאָה ף:  א�
ד י�ח& ת ל�י'ר�אּכַהֶׁש ה ל�ב�ב&נו "ות� ש�מ�ך,  א�

נו ק& ח+ ר� ּכַהֶׁש ה מ'כ�ל ות� ,  מ� ּׁש� ןָטָּׂש�נ&את�
נו ב& ר� ק� כ�ל ות� ּכַהֶׁש ה ל� .  מ� ּׁש�אּכַהֶׁש ה�ב�ת�
ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ ת� נו ו� מ� ש�מ�ך."  ל�מ�ע�ן צ�ד�ק�ּכַהֶׁש ה ע'

אמ�ר'ין:  י�נ�י ר�ב'י ד�ב&ית
ר ע& נו� ר:  צ�ר'יך מ'ּׁש�נ�תו� ּכַהֶׁש ה� מ� לו�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה א�ת�ּכַהֶׁש ה "ב�רוך ח� ים."  יי, מ� ת' מ& ּכַהֶׁש ה�

י את' ט� י, ח� נ' בו� ל�ך!  "ר'
י ּכַהֶׁש ה' א?לּכַהֶׁש ה�י,  יי מ'ל�פ�נ�יך ר�צו�ן י�

ב,  ל&ב ל'י ש�ת'ת&ן טו�



ר ח&ל�ק ב, י&צ� ם טו�ב, ח�ב&ר טו� ב, ש& טו�ב,  טו�
ן י' ש ע� נ�פ� ּכַהֶׁש ה, ו� ב� טו�ב�ּכַהֶׁש ה,  טו�

ש נ�פ� ּכַהֶׁש ה.  ו�רוח� ש�פ&ל�ּכַהֶׁש ה ו� מוכ� נ�
ל אל ל� ח� ת� ב�נו,  ש�מ�ך י'

אל ת.  כ�ל ב�פ'י ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יח�ּכַהֶׁש ה ת�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&נו ו� יו� ר� ב' ּכַהֶׁש ה�
אל נו ת�ּכַהֶׁש ה'י ו� ית& ר' ל�ּכַהֶׁש ה�כ�ר'ית,  אח+
לא נו ו� ת& ו� ק� נ�פ�ש.  ל�מ�פ�ח ת'
אל נ�ת ל'יד&י ת�צ�ר'יכ&נו ו� ת� ו�ד�ם,  ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר מ�
אל ינו ת'מ�ס�ר ו� ת& נו� זו� ר ב'יד&י מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ם,  ב� ד� ו�

ם נ�ת� ת� מ� ּכַהֶׁש ה ש� עוט� מ�רGב�ּכַהֶׁש ה.  ו�ח�ר�פ�ת�ם מ�
ן ת& ך ח�ל�ק&נו ו� ת� ר� תו� ר�צו�נ�ך.  עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&י ע'ם ב�
נ&ּכַהֶׁש ה ינו."  ב'מ�ּכַהֶׁש ה&ר�ּכַהֶׁש ה ומ'ק�ד�ש�ך ב&ית�ך, ּכַהֶׁש ה&יכ�ל�ך, ע'יר�ך ב� י�מ& ב�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� מ�צ�ל&י:  ו�
נ�יך, יי ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� ינו מ' לּכַהֶׁש ה& י א? אלּכַהֶׁש ה& ינו,  ו& ת& בו� א+

ינו ש�ת'ת&ן ב' ל' ]37ל�פ�נ�יך, [ ש�ל&מ�ּכַהֶׁש ה ת�שוב�ּכַהֶׁש ה ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ב�
ינו נ&בו�ש ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ת& בו� א+ א."  ל�עו�ל�ם מ& ב� ּכַהֶׁש ה�
ן ר�ב'י ל�אמו�ר&י��������8 :ּה,  ל&י��������8 :ּה ק�ב�ע י'ש�מ�ע&אל ב&יר�ב'י יוד�

ר י&ימ� כ&ן.  פ�ר�ש�ת&י��������8 :ּה ב�ת�ר ד�

חום ר�ב'י נ� א ב�ר ת� יק� ט' ס� ל� כו� ס� דין> <עורךמ�צ�ל&י:  א'

נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� י יי מ' לּכַהֶׁש ה� י,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת� בו� א+
ר ב� ש� ת' ית ש� ב' ש� ת� ל עGלו� ו� נו,  ּכַהֶׁש ה�ר�ע י&צ�ר ש� ב& ל' מ'

ר�צו�נ�ך,  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ב�ר�את�נו ש�כ�ך
אנו ין ו� ב' הֶלֲעַּי� ר�צו�נ�ך.  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ח�

ת� אנו א� ץ, ו� פ& י ח� ים, ומ' צ' פ� מ�ע�כ&ב?  ח+
ש�ב�ע'ס�ּכַהֶׁש ה.  ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�או�ר

י�דוע� ג�לוי ,  ל�ע+מ�ד כ�ח� ב�נו ש�א&ין ל�פ�נ�יך ו� בו�
י א�ל�א ּכַהֶׁש ה' י א?לּכַהֶׁש ה�י יי מ'ל�פ�נ�יך ר�צו�ן י� אלּכַהֶׁש ה& א+בו�ת�י,  ו&

ינו ש�ת�ש�ב'ית&ּכַהֶׁש הו ל& ע� ּכַהֶׁש הו מ& יע& נ' כ� ת�  ו�
ּכַהֶׁש ה נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ש�ל&ם."  ב�ל&ב�ב כ'ר�צו�נ&נו ר�צו�נ�ך ו�

נ�ן ר�ב'י ח� ּכַהֶׁש ה יו� ו� מ�צ�ל&י:  ּכַהֶׁש ה+
נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� י יי מ' לּכַהֶׁש ה� י,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת� בו� א+

ּכַהֶׁש ה ב�פור�י&נו ש�ת�ש�כ&ן ב� ּכַהֶׁש ה אּכַהֶׁש ה+ ו� אח� ו�ר&עות,  ש�לו�ם ו�
יח� ל' צ� ת� ית סו�פ&נו ו� ר' ּכַהֶׁש ה,  אח+ ו� ק� ת' ו�
ּכַהֶׁש ה ב� ר� ת� ב�ת�ל�מ'יד'ים,  ג�בול&נו ו�
י������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' נו ו� ק& ל� ח� ן ב� ג� ע&ד�ן,  ב�

נ&ינו ק� ת� ר טו�ב ל&ב ו� ב& ח� ב,  ו� טו�
ים כ' נ�ש� א ו� צ� מ� נ' נו,  י'חול ו� ב& ב� ל�

א ב� ת� ּכַהֶׁש ה."  נ�פ�ש&נו קו�ר�ת ל�פ�נ�יך ו� ב� טו� ל�

י יאת' יצ' י "וב' נ' ן א+ ת& י."  ע�ל ּכַהֶׁש הו�ד�י�ּכַהֶׁש ה נו� ק' ל� ח�
ר בון:  ר�ב'י אמ� א�
ּכַהֶׁש ה ד&ע�ּכַהֶׁש ה ל'י ש�ח�ל�ק ל�א&ל ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� טו�ב.  ומ�



ת כו� ר� ד,ג]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ר:  ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן מ& או�
ם ב�כ�ל ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה.  ש�מו�נ�ּכַהֶׁש ה אד�ם מ'ת�פ�ל&ל יו�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� ר:  י� מ& או�

ין ע& ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה.  ש�מו�נ�ּכַהֶׁש ה מ&
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י יב� ק' או�מ&ר:  ע+
ם ּכַהֶׁש ה א' גור� תו� ש� ל� פ' ב�פ'יו,  ת�

ל ל& פ� ת� נ�ּכַהֶׁש ה מ' מו� ּכַהֶׁש ה;  ש� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע�
ם א' ל�או,  ו�

ין ע& ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה. ש�מו�נ�ּכַהֶׁש ה מ&

[תלמוד] 

ּכַהֶׁש ה מ� ל� ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה?  ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה ו�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' או�מ&ר:  ל&

ת ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה כ�נ�ג�ד רו� מו� ז�  מ'
 ש�ל�ת'יל'ים מ&ר�אשו� ש�כ�תוב

ים ע�ד ל' ּכַהֶׁש ה' צ�ר�ּכַהֶׁש ה".  ב�יו�ם יי  "י�ע�נ�ךכ,ב) (ת�
ם אד�ם:  ל�ך י�אמ�ר א'

ּכַהֶׁש ה&ן!  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה ת�ש�ע
ר מ� :  א? לו�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' שו  "ל�מ�ּכַהֶׁש הב,א) (ת� ג� ן ּכַהֶׁש הוא ל&יתגו�י'ם"  ר� ּכַהֶׁש הו� נ� . מ'

אן כ� אמ�רו:  מ'
ל ל& פ� ת� מ' יך ו�לא ּכַהֶׁש ה� ר' נ�ּכַהֶׁש ה, צ� ת�ע�נ'ית.  נ�ע+

ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�
יד ר�מ�ז מ' ל� ת� ח+כ�מ'ים,  ל�

ר צ�ר'יך ש�אד�ם מ� ת�פ'ל�ת�ך!"  "ת'ּׁש�מ�ע ל�ר�בו� לו�

ר ן:  ר�ב'י אמ� ימו� ס'
ּכַהֶׁש השדרּכַהֶׁש ה> <עמודש�ב�ּׁש'ז�ר�ּכַהֶׁש ה.  חGל�יו�ת ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה כ�נ�ג�ד

ל,  עו�מ&ד ש�אד�ם ש�ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ל& פ� ת� ומ'
ב�כGל�ן.  ל�שוח� צ�ר'יך

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' י  "כ�ללּכַהֶׁש ה,י) (ת� ת� מו� צ� ך"  מ'י יי ת�אמ�ר�נ�ּכַהֶׁש ה ע� מו� כ�

ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
- ש�כ�תוב אז�כ�רו�ת ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה כ�נ�ג�ד ב�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' נ&י ל�יי  "ּכַהֶׁש ה�בוכט,א) (ת� א&ל'ים".  ב�
ר חונ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ�

ם ּכַהֶׁש ה אד�ם: ש�ב�ע ל�ך י�אמ�ר א' ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� נ&ין ע� , א'
ר מ� :  א? לו�

ר ב� ין, כ� ינ' מ' ל� נ�ּכַהֶׁש ה.  ח+כ�מ'ים ק�ב�עו ש� י�ב� ב�



יב ת& י יו�ס&ּכַהֶׁש ה ב&יר�ב'י א?ל'יע�ז�ר ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ מ& Gּכַהֶׁש הקשּכַהֶׁש ה>יו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ק>

יב:  ת' כ� ּכַהֶׁש ה� ו�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ד  "א&לכט,ג) (ת� בו� כ� ּכַהֶׁש ה'ר�ע'ים"!  ּכַהֶׁש ה�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�
ים כו�ל&ל ינ' מ' ל� "מ�כ�נ'יע� ו�ש�ל�פו�ש�ע'ים ש� ים",  ב� ד' ז&

ים נ' ק& ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ל� ש� ים ו� ר' ג& ל� ש� ח ו� ט� ב� "מ' ל�צ�ד'יק'ין",  ב�
נ�ּכַהֶׁש ה ו�ש�ל�ד�ו'ד "בו� י�רוש�ל�י'ם".  ב�

ית א ח+ד�א ל�כ�ל מ�ס�פ�ק�א ל�ך א' ד� ח+ ן ו� ּכַהֶׁש ה& נ� <לּכַהֶׁש המציא>אז�כ�ר�ּכַהֶׁש ה?  מ'

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י נ�נ� ס:  ר�ב'י ב�ש&ם ח+ ח� ינ� פ'
 פ�ע�מ'ים ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה כ�נ�ג�ד

ין ש�אבו�ת תוב' ק "אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה כ� ח� צ� י�ע+ק�ב".  י'
ם ּכַהֶׁש ה אד�ם: ת�ש�ע ל�ך י�אמ�ר א' ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ן,  ע� ּכַהֶׁש ה&

ר מ� :  א? לו�
נ&ּכַהֶׁש הכח,יג) (ב�ר&אש'ית ּכַהֶׁש ה' יו"'  נ'צ�ב יי  "ו� ל� ע�

ן ּכַהֶׁש הוא ל&ית ּכַהֶׁש הו� נ� . מ'
ם ּכַהֶׁש ה אד�ם: ש�ב�ע ל�ך י�אמ�ר א' ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ם,  ע� ּכַהֶׁש ה&

ר מ� :  א? לו�
ם  "ו�י'ק�ר&אמח,טז) (ב�ר&אש'ית ּכַהֶׁש ה� ק",  אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם א+ב�ת�י ו�ש&ם ש�מ'י ב� ח� צ� י' ו�
ן ּכַהֶׁש הו� נ� . ּכַהֶׁש הוא מ'

ל ר�ב'י מוא& י ב�ר ש� נ' מ� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח� ח� יו�
ין ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה כ�נ�ג�ד ווי' ת ש�כ�תוב צ' ש� ר� פ� ש&נ'י.  מ'ש�כ�ן ב�
ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� ר ח' א:  ב� ו�

ן וב'ל�ב�ד  מ'
יאב  "ו�א'תו�לח,כג) (ש�מו�ת ל' ך ב�ן אּכַהֶׁש ה[ מ� יס� ח' ּכַהֶׁש ה א+ ט& מ� ד�ן",  ל�
י��������8 :ּה ע�ד פ& ד�ס'פ�ר�א.  סו�

ת ש�ב�ע ב� ּׁש� ל� ן?  ש� נ�י' מ'
ר ק:  ר�ב'י אמ� ח� צ� י'
-  ש�כ�תוב קו�לו�ת ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה כ�נ�ג�ד ב�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ים".  ב�נ&י ל�יי  "ּכַהֶׁש ה�בוכט) (ת� ל' א&
ר ן ר�ב'י אמ� ע&נ�תו�ד�ר�י�א:  יוד�
ע כ�נ�ג�ד ב� ת ש� רו� כ� - ש�כ�תוב אז� ב�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב�ת".  ל�יו�ם ש'יר  "מ'ז�מו�רצב) (ת�

אש ת&ש�ע ר� ל� ן?  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�נ�ּכַהֶׁש ה ש� נ�י' מ'
ר א ר�ב'י אמ� ב� נ�י�א:  א� ג& ת� ר� ק�
ח�נ�ּכַהֶׁש ה,  ב�פ�ר�ש�ת ש�כ�תוב אז�כ�רו�ת ת&ש�ע כ�נ�ג�ד

כ�תוב ב�סו�פ���������8 :ּה:  ו�
ין  "ייב,י) א (ש�מוא&ל אר�ץ".  אפ�ס&י י�ד'

ת ו�אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר'ים הֶלֲעַּיו� נ' ע+ ת� ל� ן?  ש� נ�י' מ'
בו� ר�ב'י ל� ר ש�מוא&ל ו�ר�ב'י ח� ן,  ר�ב ב� מ� נ�ח�



ן יּכַהֶׁש הו� ר& אמ�ר'ין:  ת�
ים כ�נ�ג�ד ר' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע ע� ב� אר� ים ו� מ' ע�  פ�

ּכַהֶׁש ה ב�פ�ר�ש�ּכַהֶׁש ה ש�כ�תוב למ� ש� ל'  ש�
נ�ּכַהֶׁש ה".  ח' ּכַהֶׁש ה" ו"ת� ל� פ' נ�ּכַהֶׁש ה" ו"ת� "ר'

א ר�ב'י יר� ע& י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ז�
יד יר צ�ר'יך צ'בור ב�ת�ע+נ'ית י�ח' כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ין ל� ע& ּכַהֶׁש ה�מ�א�ר�ע.  מ&
ן יכ� ��������8 :ּה?  ּכַהֶׁש הוא א& ר� מ� או�

ין ל ב& א& א "גו� פ& "רו� ל" ל� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ים".  י' ל' חו�
ּכַהֶׁש ה או�מ&ר?  ומ�

נ&נו נ&נו יי "ע+ נ�ּכַהֶׁש ה ב�ע&ת ע+ עו� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�את,  וב�
נו.  ג�דו�ל�ּכַהֶׁש ה ב�צ�ר�ּכַהֶׁש ה כ'י נ�ח� א+

ר אל ת& ס� נ�יך ת� נו פ� מ� ם ו�אל מ' ל� ע� ת� נו,  ת' נ�ת& ח' ת� מ'
ּכַהֶׁש ה כ'י ת� נ�ּכַהֶׁש ה יי א� צ�ר�ּכַהֶׁש ה,  ב�ע&ת עו�

ּכַהֶׁש ה ד� ּכַהֶׁש ה. [ ע&ת ב�כ�ל ומ�צ'יל פו� צוק� ]38מ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' קוקז,ו) (ת� ע+ צ� הֶלֲעַּי' ל�ּכַהֶׁש ה�ם,  ב�צ�ר יי א�ל  "ו�

ם יּכַהֶׁש ה� ת& צוקו� מ� י�צ'יל&ם".  מ'
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� נ�ּכַהֶׁש ה א� ּכַהֶׁש ה."  ב�ע&ת יי, עו� ר� צ�

י�נ�י:  ר�ב'י ד�ב&ית ב�ש&ם י'ש�מ�ע&אל ב&יר�ב'י י�נ�י ר�ב'י
��������8 :ּה ר� מ� "שו�מ&ע� או� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  ב�

נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב:  ב�ש&ם יו� ר�
לו פ' ז�ר י�ח'יד א+ ג� מו� ע�ל ש� צ� ת�ע�נ'ית,  ע�
יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ין ל� ע& ּכַהֶׁש ה�מ�א�ר�ע.  מ&
ן יכ� ��������8 :ּה?  ּכַהֶׁש הוא א& ר� מ� או�
א ר�ב'י יר� ע& ב ב�ש&ם ז� חונ�א:  ר�

.  ש�ל�ּׁש�ב�ת כ�ל&ילו� מו� יו� וכ�
ר י:  ר�ב'י אמ� נ' מ�

א ל� נ�ּכַהֶׁש ה, ד� אותּכַהֶׁש ה> <בדקתי ב�ד�ק&ית���������8 :ּה א+

ן י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה,  ד�ר�ב'י כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א א'
ן י'ש�מ�ע&אל,  ב&יר�ב'י י�נ�י ד�ר�ב'י כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א א'

מדרש> ובית ספר כנסת, בית בית ּכַהֶׁש הכולל <בנייןל�ס'ד�ר�ּכַהֶׁש ה,  ס�ל�ק&ית

ית ע& מ� ש� ב:  ב�ש&ם חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ו� ר�
לו פ' ז�ר י�ח'יד א+ ג� מו� ע�ל ש� צ� ת�ע�נ'ית,  ע�
יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ין ל� ע& ּכַהֶׁש ה�מ�א�ר�ע.  מ&
יב ת& <ּכַהֶׁש הקשּכַהֶׁש ה>יו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+

א ּכַהֶׁש ה� א ו� נ&ית� ת� א:  מ� יג� ל' פ�
ל אד�ם יו�ם "ב�כ�ל ל& פ� ת� נ�ּכַהֶׁש ה מ' מ� ּכַהֶׁש ה,  ש� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע�

י א& צ� מו� י ב� א& צ� מו� ת, וב� ב� ם ש� ּכַהֶׁש ה�כ'פור'ים,  יו�
י א& צ� מו� ית וב� נ' ע� בור"!  ת� צ'

ן ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ד�מ�ר מ�ּכַהֶׁש ה מ' ס& א יו� נ&ית� ת� א",  "מ� יג� ל' פ�
י ו& ּכַהֶׁש הוקשּכַהֶׁש ה> שכך <נמצא א'ת�ת�ב�ת, כ&ן ּכַהֶׁש ה�

ין ל ב& א& א "גו� פ& "רו� ל" ל� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ים".  י' ל' חו�
א ר�ב'י ר אח� ק ב� ח� צ� ד�צ'פו�ר'ין:  חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם י'

יד ע.  מ&ע&ין ל�ּכַהֶׁש ה�ז�כ'יר צ�ר'יך ב�אב ב�ת'ש�ע�ּכַהֶׁש ה י�ח' ר� א� מ� ּכַהֶׁש ה�



ּכַהֶׁש הוא ר?  ומ� מ& או�
יך יי "ר�ח&ם מ� ח+ ר� ינו, ב� לּכַהֶׁש ה& ים,  וב�ח+ס�ד�יך ּכַהֶׁש ה�ר�ב'ים א? נ' מ� נ�א? ּכַהֶׁש ה�
ינו ל& ל ו�ע�ל ע� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע�מ�ך,  י'

ן ו�ע�ל ע'יר�ך י�רוש�ל�י'ם ו�ע�ל הֶלֲעַּיו� כ�בו�ד�ך,  מ'ש�כ�ן צ'
יר ו�ע�ל ע' ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ל� ב& א+ ּכַהֶׁש ה,  ו�ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה+רוס�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� מ� מ& ּׁשו� ּכַהֶׁש ה� ו�

תונ�ּכַהֶׁש ה נ� ּכַהֶׁש ה ב�י�ד ּכַהֶׁש ה� מוס� ר� ים, ּכַהֶׁש ה� ר' ע+ר'יצ'ים.  ב�י�ד ז�
ע jוּכַהֶׁש ה� ל� ב� הֶלֲעַּי� לוּכַהֶׁש ה� ו� ל� ח� הֶלֲעַּי� ת, ו� נו� יו� ג� י ל� ד& ב� פ�ס'ל'ים.  עו�

ל א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' ��������8 :ּה ע�מ�ך ול� ת� ת� נ�ח+ל�ּכַהֶׁש ה,  נ�
ע ר� ז� שורון ול� ּכַהֶׁש הו�ר�ש�ת���������8 :ּה,  י�רוש�ּכַהֶׁש ה י�

ש ב�א&ש כ'י א& ��������8 :ּה, וב� ת� צ� יד א�ת�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה& ת' ��������8 :ּה, כ�אמור:  ע� ת� נו� ב� ל'
י�ּכַהֶׁש ה  "ו�א+נ'יב,ט) ז�כ�ר�י�ּכַהֶׁש ה( ּכַהֶׁש ה� יי,  נ�אGם ל���������8 :ּה א�

ת מ� ד א&ש חו� בו� כ� יב, ול� ב' ��������8 :ּה."  א�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ס� כ� תו� ב�

א ר�ב'י ימ� ד' ב� י ב�ע�א ד�צ'פו�ר'ין א� מ& Gמ�נ�א:  ר�ב'י ק
ן יכ� א& ��������8 :ּה?  ּכַהֶׁש הוא ו� ר� מ� או�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

ן י' ד� א+ ?  א�ת� ו� זו� בזאת> מסופק אתּכַהֶׁש ה <עדייןל�

ּכַהֶׁש ה,  ל�ב�א, או�מ�רו� ש�ּכַהֶׁש הוא ד�ב�ר כ�ל ד� בו� ע+ ב�
רו� ש�ּכַהֶׁש הוא ד�ב�ר ו�כ�ל מ� ר, או� ב� ע� ש� ב�ּכַהֶׁש הו�ד�אּכַהֶׁש ה.  ל�

א נ&ית� ת�  ט,ד) (ברכות: כ&ן אמ�ר�ּכַהֶׁש ה ומ�
ן ת& נו� אּכַהֶׁש ה "ו� ד� ר ּכַהֶׁש הו� ב� ע� ש� ק ל� ע& צו� ל�ב�א."  ל�ע�ת'יד ו�

יזו� יא א& ע ּכַהֶׁש ה' ב� ין ש� ע& ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה?  ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה מ&
ר:  ר�ב אמ�

וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל סו�ׁשַאָה ף
ל מוא& ר:  וש� אמ�

וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל ר�אש
ית נ&י:  ת�נ�י א' ת�

נ�ּכַהֶׁש ה מ&ע&ין ש�ב�ע מ� ּכַהֶׁש ה.  ש� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע�
ית א' נ&י:  ת�נ�י ו� ת�

נ�ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה ש� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ין ע� ע& ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה.  ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה מ&
ן ע ד�מ�ר מ� ב� ין "ש� ע& , ל'ש�מוא&ל מ�ס�הֶלֲעַּי�עע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה"  ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה מ&

ן ּכַהֶׁש ה "ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה ד�מ�ר ומ� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ין ע� ע& . ל�ר�ב מ�ס�הֶלֲעַּי�עע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה"  ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה מ&
א ר�ב'י ר� עו� י נ�חום ל�ר�ב'י ש�ל�ח ז� ב& י'ש�מ�ע&אל,  ב&יר�ב'י י�נ�י ר�ב'י ג�

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ּכַהֶׁש הו יז� נ�ּכַהֶׁש ה מ&ע&ין ש�ב�ע א& מ� ּכַהֶׁש ה ש� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ד'ש�מוא&ל?  ע�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

ּכַהֶׁש ה צ& ינ&נו, ר� ב' ל�ח "ּכַהֶׁש ה+ נו, ס� ת& שוב� ל�נו,  ת�
ך ג[אל&נו, ר�פ&א ר& י&ינו, ב� ל� ינו."  ח[ ת& נו� ש�

ר מ� ח�ג�י:  ר�ב'י א+
ם ים ּכַהֶׁש ה�יו א' ר' מ� ים, או� מ' ש� י ג� מ& ש� ג' ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה",  "ב�
ם ים ּכַהֶׁש ה�יו א' ל' ל� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה".  "ב�ט�ל�ל&י או�מ�ר'ים ט�
ים "כ'י ר' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� Gפ מ�ק�ב&ץ,  א�ת�ּכַהֶׁש ה מ�

ים ע' תו� ל'ש�פ�ט,  ע�ל�יך ו�
י�ד�ך,  ת�ש'יב ּכַהֶׁש ה�ר�ש�ע'ים ו�ע�ל



חו מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' י כ�ל ו� ס& ע'יר�ך,  ב�ב'נ�י�ן ב�ך חו�
דוש ח' מ'ק�ד�ש�ך,   ב&ית וב�

ּכַהֶׁש ה ט�ר�ם כ'י ת� א, א� ר� ק� נ�ּכַהֶׁש ה, כ�אמור:  נ' ע+ ת�
או ט�ר�ם  "ו�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה(סּכַהֶׁש ה,כד) ר� ק� י י' נ' א+ א�ע?נ�ּכַהֶׁש ה,  ו�
ם עו�ד י מ�ד�ב�ר'ים ּכַהֶׁש ה& נ' א+ א�ש�מ�ע".  ו�

ים  ל' ּכַהֶׁש ה' נונ�י."  קו�ל ש�מ�ע כ'י יי  "ב�רוךכח,ו) (ת� ח+ ת�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה."  שו�מ&ע� יי א�

ר מ& או� לש ו� ר'אשו�נו�ת,  ב�ר�כו�ת ש�
ת.  ב�ר�כו�ת ו�ש�לש נו� רו� אח+

ת כו� ר� ] 1ד,ד [ב�

ז�ר ר�ב'י יע� ל' ר:  א? מ& או�
תו� "ּכַהֶׁש ה�עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ל� פ' תו� ק�ב�ע, א&ין ת� ל� פ' ים." ת� נונ' ח+ ת�

[תלמוד] 

ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� ר:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ז� יע� ל' א?
ב�א'ג�ר�ת.  כ�קו�ר&א י�ּכַהֶׁש ה&א ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד

א ר�ב'י י�ס�א:  ר�ב'י ב�ש&ם אח�
ר ב���������8 :ּה ל�ח�ד&ש צ�ר'יך ב� ם.  ב�כ�ל ד� יו�

ל פ� ית� ח' ל ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א+ ל& פ� ת� לש מ' ת ש� לו� פ' יו�ם.  ב�כ�ל ח+ד�שו�ת ת�
ר א:  ר�ב'י אמ� ר� עו� ז�

ן כ�ל מ� ינ�א ז� ו& ּכַהֶׁש ה+ ינ�א ע�ב&יד ד� ו& ן, ּכַהֶׁש ה� ט�ע&י.  כ&
ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ד�מ�ר כ�י'י א�ל�א ל�ך ל&ית ב� ר:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ז� יע� ל' א?

ב�א'ג�ר�ת.  כ�קו�ר&א י�ּכַהֶׁש ה&א ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד
ז�ר ר�ב'י ע� ל� י�ּכַהֶׁש ה א� יו�ם.  ב�כ�ל ח+ד�ש�ּכַהֶׁש ה ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה מ'ת�פ�ל&ל ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� ם.  ב�כ�ל ח+ד�ש�ּכַהֶׁש ה ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ�ב�ר&ך ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א� יו�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם צ�י�ד�נ�י�א יו� ח� יו�
נ&י פ� או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא ת�פ'ל�תו� ל'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' י ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�פ�ת�י  "א+ד�נ�ינא,יז) (ת� ח, ופ' ת� פ� ת�ּכַהֶׁש ה'ל�ת�ך."  י�ג'יד ת'

ר אח� או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא ת�פ'ל�תו� ול�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' יויט,טו) (ת� ּכַהֶׁש ה� פ'י,  א'מ�ר&י ל�ר�צו�ן  "י'

ן יו� ג� ּכַהֶׁש ה� ]39ו�ג�א+ל'י." [ צור'י יי ל�פ�נ�יך ל'ב'י ו�
ן ר�ב'י י ת�ר&יּכַהֶׁש הו�ן אמ�ר יוד� מ& Gצ�לו�ת&י��������8 :ּה.  ק

י�ּכַהֶׁש ה ל עו�מ&ד ּכַהֶׁש ה� ל& פ� ת� ש�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל,  ו�נ'ז�כ�ר ומת'
ך,  ר�ב ת& ר: חו� אמ�

ל מוא& ינו� וש� ר: א& ך.  אמ� ת& חו�
ן עו� מ� ר ש' א ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ו� ח� יו�
אי ו� ל� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם!  כ�ל אד�ם ש�הֶלֲעַּי'ת�פ�ל&ל ו�

ין א& ּכַהֶׁש ה? ש� מ� מ�פ�ס�ד�ת.  ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ל�
א ר�ב'י יר� ע& ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י קGמ&י ב�ע�א ז� ס& יו�
י��������8 :ּה ל&ית ת& ל� נ�ן ד�ר�ב'י מ' ח� אמ�ר�ּכַהֶׁש ה,  יו�



ק ס�פ&ק פ& ל, ס� ל� פ� ת� ל?  לא נ' ל� פ� ת� ל, י' ל� פ� ת� נ'
א ל� לו> ּכַהֶׁש השיב <ולאא�ג'יב&י��������8 :ּה.  ו�

א ת� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם א�ב�ּכַהֶׁש הו ר�ב'י א+ ח� יו�
ק ס�פ&ק פ& ל, ס� ל� פ� ת� ל.  לא נ' ל� פ� ת� ל, י' ל� פ� ת� נ'
ינ�א ר�ב'י נ' ר ל�א ח+ כ&ן,  אמ�

ין א�ל�א י' ע� נ�ן:  ר�ב'י קGמ&י ב� ח� יו�
ק ס�פ&ק פ& ל, ס� ל� פ� ת� ל?  לא נ' ל� פ� ת� נ'
ר ן:  אמ� לו�

אי ו� ל� ם!  כ�ל ש�מ'ת�פ�ל�ל'ין ו� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�
ין א& ּכַהֶׁש ה? ש� מ� מ�פ�ס�ד�ת.  ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ל�

י�ּכַהֶׁש ה ל עו�מ&ד ּכַהֶׁש ה� ל& פ� ת� ב�ּׁש�ב�ת,  ומ'
ש�ל�ח�ל,  ו�ּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר ש�ל�ּׁש�ב�ת ו�ש�כ�ח

ר:  חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב אמ�
גון ל� פ� ת� ן ר�ב א' מ� ר נ�ח� ש&ש�ת,  ו�ר�ב י�ע+ק�ב ב�

ר ח�ד ת : חו�ת&ךאמ� ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  א�
נ�א ר� ח[ ראמ�ר ו� מ& ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  א�ת : גו�

ים ּכַהֶׁש ה�כ�ל ד' "חו�נ&ן מו� גו�מ�ר���������8 :ּה.  ּכַהֶׁש ה�ד�ע�ת" ש�ּכַהֶׁש הוא ב�
י�ּכַהֶׁש ה את� ר:  כ�ר�ב'י, ד�ר�ב'י ו� אמ�

��������8 :ּה� מ& ך א+נ'י ת� יא� נ&ן ב'ט�לו ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה�ד�ע�ת" ב�ּׁש�ב�ת!  "חו�
ם ן א&ין א' נ�י' ּכַהֶׁש ה, מ' ע� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה?  ד&

ר ק:  ר�ב'י אמ� ח� צ� י'
ּכַהֶׁש ה�ד&ע�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה'יא ג�דו�ל�ּכַהֶׁש ה
ת ש�ּכַהֶׁש ה'יא ע� צ� Gמ ר:  ש�ת&י ב&ין מ� מ� נ�א? ת, ש� רו� כ� אז�

ת א&ל  "כ'יב,ג) א (ש�מוא&ל עו� יי".  ד&
ית ן מ�ש�מ�ע'נ���������8 :ּה ד�ב�ע&י א' א:  מ' ד� ּכַהֶׁש ה�
ין  "אזב,ּכַהֶׁש ה) (מ'ש�ל&י ב' ת יי י'ר�את ת� ע� ד� א."  א?לּכַהֶׁש ה'ים ו� צ� מ� ת'

ת כו� ר� ] 2ד,ד [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

או�מ&ר:  י�ּכַהֶׁש הו�שGע� "ר�ב'י
ך ל& ּכַהֶׁש ה� מ� נ�ּכַהֶׁש ה,  ב'מ�קו�ם ּכַהֶׁש ה� כ� ס� ּכַהֶׁש ה�
ל ל& פ� ת� ין ק�צ�ר�ּכַהֶׁש ה ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה מ' ע& ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה,  ש�מו�נ�ּכַהֶׁש ה מ&

ר:  מ& או� ו�
ת ע�מ�ך א�ת יי "ּכַהֶׁש הו�ש'יע�ּכַהֶׁש ה ל;  א& א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'

נ�יך;  צ�ר�כ&יּכַהֶׁש ה�ם י'ּכַהֶׁש ה�יו ּכַהֶׁש ה�ע'בור פ�ר�ש�ת כ�ל פ� ל�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה". שו�מ&ע� יי א�

[תלמוד] 

ן ר�ב'י עו� מ� ר ש' א ב� ב� ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם א� נ' ח+
ת ּכַהֶׁש ה�ד�ר�כ'ים כ�ל ק� ז� ח� ס�כ�נ�ּכַהֶׁש ה.  ב�

י�נ�י,  ר�ב'י
ּכַהֶׁש ה כ�ד ו� י�א,  נ�פ&יק ּכַהֶׁש ה+ נ� ס� אכ� לארץ> <לחוץל�



ּכַהֶׁש ה ו� י��������8 :ּה.  גו� מ�פ�ק&ד ּכַהֶׁש ה+ ית& צוואּכַהֶׁש ה> <עושּכַהֶׁש הב&

נ�א,  ר�ב'י מ�
ּכַהֶׁש ה כ�ד ו� י אז&יל ּכַהֶׁש ה+ ח& ס� נ'ס�ק�ת,  ש�ּכַהֶׁש ה'יא ב�מ�ר�ח�ץ מ'

ּכַהֶׁש ה ו� י��������8 :ּה.  גו� מ�פ�ק&ד ּכַהֶׁש ה+ ית& ב&
ינ�א ר�ב'י נ' ּכַהֶׁש הו,  ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ח+ ב� א�
ן ר�ב'י עו� מ� ר ש' א ב� ב� ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ב�ש&ם א�
ים כ�ל ל' חו� ת ּכַהֶׁש ה� ק� ז� ח� ּכַהֶׁש ה�ס�כ�נ�ּכַהֶׁש ה.  ב�

א:  ר�ב'י ב�ש&ם אח�א ר�ב אס�
ּכַהֶׁש ה כ�ל יח� מ� ל' ּׁש� נ&י עו�ב&ר צ'בור ּׁש� פ� ּכַהֶׁש ה�ת&ב�ּכַהֶׁש ה,  ל'

ע� ב& תו� ל�פ�נ�יך.  ע�מ�ך צ�ר�כ&י ו�
י ר�ב'י ב' ס, ר� ח� ינ� נ�ן ל&ו'י, ר�ב'י פ' ח� ם ב�ש&ם יו� נ�ח& י�א:  מ� ל� ג� ד�
ּכַהֶׁש ה ר ז� ב& עו� נ&י ש� פ� ּכַהֶׁש ה�ת&ב�ּכַהֶׁש ה,  ל'

ין ין א& ר' מ� ו�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל",  "ב�א לו� או�
ק�ר�ב&נו",  וק�ר�ב", "ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה "ב�א א�ל�א

ּכַהֶׁש ה "ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ינו", "ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& כ& ר� הֶלֲעַּי&ס צ� ינו", "פ� ת& מו� ח+ ל� ב�ע+ד&ינו!"  מ'
ים ר' ח& ין:  א+ ר' מ� או�
ל ע�מ�ך "צ�ר�כ&י א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ן י' ת� ע� ד� ין, ו� ב' Gר ק�צ�ר�ּכַהֶׁש ה,  מ�

י א�ל�א ּכַהֶׁש ה' נ�יך, יי ר�צו�ן י� פ� ל� ינו מ' לּכַהֶׁש ה& ינו,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת& בו� א+
,  וב'ר�י�ּכַהֶׁש ה ב'ר�י�ּכַהֶׁש ה ל�כ�ל ש�ת'ת&ן צ�ר�כ�יּכַהֶׁש ה�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ג�ו'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ול�כ�ל ו' מ�ח�סו�ר���������8 :ּה,  ד&י וג�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' רוךכח,ו) (ת� נונ�י."  קו�ל ש�מ�ע כ'י יי  "ב� ח+ ת�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה."  שו�מ&ע� יי א�

ר:  ח'ס�ד�א ר�ב אמ�
ים.  ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה ר' ח& א+ כ�

ר:  ח'ס�ד�א ר�ב אמ�
ר מ& או� לש "ו� ת".  ו�ש�לש ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נו�ת ב�ר�כו�ת ש� נו� רו� אח+ ּכַהֶׁש ה�

ית נ&י:  ת�נ�י א' ת�
ר אח� ל, ו� ל& פ� ת� צ�ר�כ�יו.  תו�ב&ע� כ�ך מ'

ית א' נ&י:  ת�נ�י ו� ת�
ע� ב& ל.  כ�ך צ�ר�כ�יו, ו�אח�ר תו� ל& פ� ת� מ'

ן ע� כ�ך ו�אח�ר מ'ת�פ�ל&ל ד�מ�ר מ� ב& צ�ר�כ�יו,  תו�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ב,א) (ת� י  "ת�פ'ל�ּכַהֶׁש הק� נ' ע� י�ע+ט�ׁשַאָה ף",  כ'י ל�

ר אח� ך יי "ו�ל'פ�נ&י כ�ך ו� פ� ש� ".  י' יחו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'
ן ר צ�ר�כ�יו תו�ב&ע� ד�מ�ר ומ� אח� מ'ת�פ�ל&ל,  כ�ך ו�

ּכַהֶׁש ה�ר'נ�ּכַהֶׁש ה",  א�ל  "ל'ש�מ�ע�ח,כח) א (מ�ל�כ'ים
ר אח� ּכַהֶׁש ה�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  "ו�א�ל כ�ך ו�
ים,  ד'ב�ר&י מ' כ� ּכַהֶׁש היא> <ּכַהֶׁש הּכַהֶׁש הלכּכַהֶׁש הח+

א ר�ב'י יר� ע& ב ב�ש&ם ז� חונ�ּכַהֶׁש ה:  ר�
יד "שו�מ&ע� צ�ר�כ�יו תו�ב&ע� י�ח' ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  ב�

י ר�ב'י ב' א, ר� ב� הֶלֲעַּי�א א� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� יו�
ם ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל אד�ם צ�ר'יך קו� מ� ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  מ�יGח�ד ש�ּכַהֶׁש הוא ב�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�



ם  "ב�כ�לכ,כא) (ש�מו�ת קו� מ� ר ּכַהֶׁש ה� ש� יר א+ כ' ת אז� ש�מ'י",  א�
ין א�ת ת�ז�כ'יר "א+ש�ר י" א& מ' אן,  כ�תוב ש� כ�

ם "ב�כ�ל א�ל�א קו� מ� ר ּכַהֶׁש ה� ש� יר".  א+ כ' אז�
ר חום ר�ב'י אמ� נ� ינ�א:  ב�ר ת� נ' ח+
ד אד�ם צ�ר'יך י�ח& ם לו� ל� קו� ת ב�ב&ית מ� נ�ס� כ� ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל.  ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�

ּכַהֶׁש ה�ר�אש,  ע�ד ב�א ד�ו'ד  "ו�י�ּכַהֶׁש ה'יטו,לב) ב (ש�מוא&ל
ים",  ש�ם י'ש�ת�ח+ו�ּכַהֶׁש ה א+ש�ר אלּכַהֶׁש ה' ל&

ין ש�ם ּכַהֶׁש ה'ש�ת�ח+ו�ּכַהֶׁש ה "א+ש�ר ים" א& אלּכַהֶׁש ה' כ�אן,  כ�תוב ל&
ים".  ש�ם י'ש�ת�ח+ו�ּכַהֶׁש ה "א+ש�ר א�ל�א אלּכַהֶׁש ה' ל&
י ר�ב'י ב' א, ר� י י�ס� ב' , ר� בו� ל� י�ּכַהֶׁש ה:  ח� כ� ר� ב�
בו� ר�ב'י ל� ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם ב���������8 :ּה מ�ט&י ח� דומ� ב� א:  ד�מ'ן א� יפ� בּכַהֶׁש ה> <מגיעח&

נ�יו ל�ּכַהֶׁש ה�ס&ב אד�ם צ�ר'יך ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל.  ל�כ�ת�ל פ�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ּכַהֶׁש הו  "ו�הֶלֲעַּי�ס&בלח,ב) ב (מ�ל�כ'ים הֶלֲעַּי� ק' ז� נ�יו ח' ּכַהֶׁש ה�ק'יר",  א�ל פ�
יז�ּכַהֶׁש ה א& ינ�יו?  נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א ק'יר ב� ע&

ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�
ינ�יו:  נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א ש�ל�ר�ח�ב ב�ק'יר���������8 :ּה ע&

ע� Gש ּכַהֶׁש הו� ��������8 :ּה  "כ'יב,טו) (י� ית� ּכַהֶׁש ה".  ב�ק'יר ב& מ� חו� ּכַהֶׁש ה�
ר נ�יו:  אמ� פ� ל�

ש�ל�עו�ל�ם,  "ר'בו�נו�
י ר�ח�ב ת& נ�ּכַהֶׁש ה, ש� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּזו� ת ּכַהֶׁש ה� שו� פ� ל�ך,  ּכַהֶׁש ה'צ'יל�ּכַהֶׁש ה נ�
ּכַהֶׁש ה ר�א&ּכַהֶׁש ה מ� ]40ל���������8 :ּה!" [ ּכַהֶׁש ה'צ�ל�ת� נ�פ�שו�ת כ�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ע� Gש ּכַהֶׁש הו� ים  "ו�הֶלֲעַּי�ב�אוו,כג) (י� ר' ע� נ� ּכַהֶׁש ה�מ�ר�ג�ל'ים,  ּכַהֶׁש ה�

יאו צ' הֶלֲעַּי� ת ו� יּכַהֶׁש ה� ו�א�ת ר�ח�ב א� ��������8 :ּה ו�א�ת אב' מ� ,  ו�א�ת א' יּכַהֶׁש ה� אח�
ת א� ר כ�ל ו� ש� ת ל���������8 :ּה א+ א& יּכַהֶׁש ה� כ�ל ו� ת� חו� פ� ש� יאו".  מ' צ' ּכַהֶׁש הו�
נ&י י:  ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב'י ת� ח� יו�

לו פ' ��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה�יו א+ ת� ח� פ� ש� מ' ם ב� י' את� א+נ�ש'ים,  מ�
כו ל� ּכַהֶׁש ה� ם ו�ד�ב�קו ו� י' את� מ� ת,  ב� חו� פ� ש� מ'
לו כGל�ּכַהֶׁש ה�ם צ� ב'ז�כות���������8 :ּה.  נ'

י ת� בו� בו "א+ ר� ק& ּכַהֶׁש ה�א&לו,  ּכַהֶׁש ה�ג&ר'ים כ�ל ל�ך ש�
ת ע�ל ּכַהֶׁש ה כ�מ�ּכַהֶׁש ה אח� מ� כ� ן ו� נ�ת& נ�פ�ש'י!"  ל'י ת'

נ�א ר�ב'י ינ� ר:  פ�פ�א ב�ר ח' אמ�
ת ירו� ק' ש ב&ית ב� ד� ק� מ' ינ�יו,  נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א ּכַהֶׁש ה� ע&

ת ס'פ�ם  "ב�ת'ת�םמג,ח) (י�ח�ז�ק&אל ס'פ'י,  א�
ם ת� זוז� יר א&צ�ל ומ� ק' ּכַהֶׁש ה� י, ו� ת' זוז� י מ� ינ' ם".  ב& ינ&יּכַהֶׁש ה� וב&

נ&י ּכַהֶׁש ה�יו,  ג�דו�ל'ים אד�ם ב�
לא ין ּכַהֶׁש ה�יו ו� ל' כו� ית ול�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל ל�ע+לו�ת י� ב& ש�ע�ּכַהֶׁש ה,  ב�כ�ל ּכַהֶׁש ה�מ�ק�ד&ש ב�
יו ּכַהֶׁש ה� ין ו� ל' ל� פ� ת� ם.  ב�תו�ך מ' יּכַהֶׁש ה� ת& ב�

ש ד� ק� ּכַהֶׁש ה� ם מ�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ו� יּכַהֶׁש ה� ל&  ע+
ין כ�א'לו ל' ל� פ� ת� ש.  ב�ב&ית מ' ד� ק� מ' ּכַהֶׁש ה�
י נ' א+ כ&ן,  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ית'י לא "ו�

ת ע�ל ּכַהֶׁש ה כ�מ�ּכַהֶׁש ה אח� מ� כ� ן ו� נ�ת& נ�פ�ש'י!"  ל'י ת'



ל ר�ב'י מוא& ן ב�ר ש� מ� ר:  נ�ח� אמ�
ית ב�ק'יר���������8 :ּה ּׁשונ�מ' ל� ר:  נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א ש� מ� נ�א? ינ�יו, ש� ע&

נ�ּכַהֶׁש ה".  ק'יר ע+ל'הֶלֲעַּי�ת נ�א  "נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש הד,י) ב (מ�ל�כ'ים ט� ק�
ר נ�יו:  אמ� פ� ל�

ש�ל�עו�ל�ם,  "ר'בו�נו�
יר ית, ק' ּׁשונ�מ' ד ּכַהֶׁש ה� ח� ל�א?ל'יש�ע,  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ת�ּכַהֶׁש ה א�

ית� י' ח? ּכַהֶׁש ה� ת ו� ב�נ���������8 :ּה,  א�
י ת� בו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו א+ ע� ת ל�ך ש� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב�ח כ�ל א�

ת ע�ל ּכַהֶׁש ה כ�מ�ּכַהֶׁש ה אח� מ� כ� ן ו� נ�ת& נ�פ�ש'י!"  ל'י ת'

ין נ' ב� ר� אמ�ר'י:  ו�
ת ירו� ק' ינ�יו:  נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א ל'בו� ב� ע&

י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� י  "מ&ע�יד,יט) (י' ע� א�ח'יל�ּכַהֶׁש ה,  מ&
ת ירו� ל'י".  ּכַהֶׁש ה�מ�ּכַהֶׁש ה ל'ב'י ק'

ר נ�יו:  אמ� פ� ל�
ש�ל�עו�ל�ם,  "ר'בו�נו�
י ת' ר� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ם ע�ל ח' י' את� נ�ּכַהֶׁש ה אר�ב�ע'ים מ� מו� ב'י,  ש�נ�ת�ת� א&יב�ר'ים וש�

לא ד ש�ּכַהֶׁש ה'כ�ע�ס�ת'יך מ�צ�את'י ו� ח� א� מ&ּכַהֶׁש ה�ן.  ב�
ת ע�ל ּכַהֶׁש ה כ�מ�ּכַהֶׁש ה אח� מ� כ� ן ו� נ�ת& נ�פ�ש'י!"  ל'י ת'

ת כו� ר� ד,ּכַהֶׁש ה]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

י�ּכַהֶׁש ה ר,  ע�ל רו�כ&ב ּכַהֶׁש ה� מו� ח+ ּכַהֶׁש ה�
י&ר&ד; 
ם א' ינו� ו� ד,  י�כו�ל א& יר& ל&

יר ז' נ�יו;  א�ת י�ח� פ�
ם ינו� א' ת ל�ּכַהֶׁש ה�ח�ז'יר י�כו�ל א& פ�נ�יו,  א�

ן ו& כ� ּכַהֶׁש ה�ק[ד�ש'ים. ק�ד�ש&י ב&ית כ�נ�ג�ד ל'בו� א�ת י�

[תלמוד] 

נ&י:  ת�
י�ּכַהֶׁש ה ר,  ע�ל ר�כוב ּכַהֶׁש ה� מו� ח+ ּכַהֶׁש ה�
ם ז מ'י לו� י&ש א' ח� א? ,  ל� ב�ח+מו�רו�

ד ר& ל יו� ל& פ� ת� ל�מ�ט�ן;  ומ'
ם א' .  ל�או, מ'ת�פ�ל&ל ו� מו� קו� מ� ב'
ר:  ר�ב'י מ& או�
ין ,  כ�ך, מ'ת�פ�ל&ל וב&ין כ�ך ב& מו� קו� מ� ב'

מ�יGּׁש�ב.  ל'בו� ש�כ�ך
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ע� ר�ב'י ב�ש&ם פ�ז'י ב�ן יוד� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&

כ�ר�ב'י.  ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה
ר אח�א:  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�
י נ�י' ת�מ�ן:  ת�



ת ל�כ�ל רוחו� ין, חוץ א&ין ּכַהֶׁש ה� יר' ז' ח� ית.  מ&רוח� מ� ח' ר� ז� מ'
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& ר יו� בון:  ב� א�

ּכַהֶׁש ה,  ל� ח' ת� ב�
יכ�ל א�ל  "א+ח�ר&יּכַהֶׁש ה�םח,טז) (י�ח�ז�ק&אל ם יי ּכַהֶׁש ה& נ&יּכַהֶׁש ה� ק&ד�מ�ּכַהֶׁש ה,  ופ�

ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה& ם ו� ית� ו' ח+ ת� ש� ּכַהֶׁש ה מ' מ� ד� ש."  ק& מ� ּׁש� ל�
נ&י:  ת�
א מ& ינו� ומ'י סו� א& ת ל�כ�ו&ן י�כו�ל ש� ת,  א� רוחו� <ּכַהֶׁש הכיוונים>ּכַהֶׁש ה�

לו ּכַהֶׁש ה+ר&י ר:  כ�ל�פ&י מ'ת�פ�ל�ל'ין א& מ� נ�א? ן, ש� ל� ע� מ� ל�
לוח,מד) א (מ�ל�כ'ים ל� פ� ת� ּכַהֶׁש ה' יי".  א�ל  "ו�

ים ד' מ� עו� ין ּכַהֶׁש ה� ל' ל� פ� ת� ּכַהֶׁש ה ומ' חוצ� ל�אר�ץ,  ב�
ין כ' פ� ן א�ת ּכַהֶׁש הו� נ&יּכַהֶׁש ה� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל.  א�ר�ץ כ�ל�פ&י פ�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
לוח,מח) א (מ�ל�כ'ים ל� פ� ת� ּכַהֶׁש ה' ך א&ל�יך  "ו� ר� אר�צ�ם,  ד�
ם".  נ�ת�ת�ּכַהֶׁש ה א+ש�ר ת� בו� א+ ל�

ין ד' מ� עו� ין ּכַהֶׁש ה� ל' ל� פ� ת� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל,  ב�א�ר�ץ ומ'
ין כ' פ� ן א�ת ּכַהֶׁש הו� נ&יּכַהֶׁש ה� י�רוש�ל�י'ם.  כ�ל�פ&י פ�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
לוח,מד) א (מ�ל�כ'ים ל� פ� ת� ּכַהֶׁש ה' יי,  א�ל  "ו�
ר ּכַהֶׁש ה�ע'יר ד�ר�ך ש� ב���������8 :ּה".  ב�ח�ר�ת� א+

ין ד' מ� עו� ין ּכַהֶׁש ה� ל' ל� פ� ת� ב'ירוש�ל�י'ם,  ומ'
ין כ' פ� ן ּכַהֶׁש הו� נ&יּכַהֶׁש ה� ר:  ּכַהֶׁש ה�ר כ�ל�פ&י פ� מ� נ�א? ת, ש� י' ב� ּכַהֶׁש ה�

תח,מד) א (מ�ל�כ'ים י' ב� ּכַהֶׁש ה� ר  "ו� ש� י א+ ת' נ' ך."  ב� מ� ש� ל'

ין ד' מ� עו� ין ּכַהֶׁש ה� ל' ל� פ� ת� ת,  ב�ּכַהֶׁש ה�ר ומ' י' ב� ּכַהֶׁש ה�
ין כ' פ� ן ּכַהֶׁש הו� נ&יּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ק[ד�ש'ים.  ק�ד�ש&י ב&ית כ�ל�פ&י פ�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
רח,ל) א (מ�ל�כ'ים ש� לו  "א+ ל� פ� ת� ם א�ל י' קו� מ� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ת� א� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�י'ם,  א�ל ש'ב�ת�ך מ�קו�ם א�ל ת'ש�מ�ע ו�
ת� ע� מ� ש� ."  ו� ו�ס�ל�ח�ת�

או צ� מ� ין נ' ד' מ� עו� ן ּכַהֶׁש ה� נ&יּכַהֶׁש ה� ן, פ� פו� צ� ל�ד�רו�ם,  ב�
ין ד' מ� עו� ם ּכַהֶׁש ה� נ&יּכַהֶׁש ה� ם, פ� רו� ד� ן,  ב� פו� צ� ל�
ים ד' מ� עו� ן ּכַהֶׁש ה� נ&יּכַהֶׁש ה� ח, פ� ר� ז� מ' ל�מ�ע+ר�ב,  ב�

ן נ&יּכַהֶׁש ה� ב, פ� ר� ע+ מ� ח.  ב� ר� ז� מ' ל�
או צ� מ� ם א�ל מ'ת�פ�ל�ל'ין י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל כ�ל נ' קו� א�ח�ד.  מ�

יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ית ב&ית'י  "כ'ינו,ז) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה כ�ל י'ק�ר&א ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ב& ים".  ל� מ' ע� ּכַהֶׁש ה�
ר ע� ר�ב'י אמ� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
יכ�ל  "ּכַהֶׁש הואו,יז) א (מ�ל�כ'ים ּכַהֶׁש ה& ל'פ�נ�י",  ּכַהֶׁש ה�

ל יכ� ין ּכַהֶׁש ה�פ�נ'ים ש�כ�ל ּכַהֶׁש ה& נ' .  פו� לו�
דון ע�ד נו� כ� ב� ר� Gח , ב� י�נו� נ� ב' ן?  ב� נ�י' מ'

ר בון:  ר�ב'י אמ� א�



ים (ש'יר יר' ּׁש' נויד,ד) ּכַהֶׁש ה� ל�ת�ל�פ'הֶלֲעַּיו�ת",   "ב�
ין ּכַהֶׁש ה�פ'יו�ת ש�כ�ל ת&ל ל' ל� פ� ת� ע�ל�יו,  מ'

ּכַהֶׁש ה.  ב'ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה, ב�ק'ר�י�ת ל� פ' ת� ע, וב� מ� ש�
י�רוש�ל�י'ם".  ב'ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה, "בו�נ�ּכַהֶׁש ה

י לּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה, "א? ל� פ' ת� נ�ּכַהֶׁש ה ד�ו'ד ב� י�רוש�ל�י'ם".  ובו�
ש�מ�ע,  ב�ק'ר�י�ת
ע�ל&ינו,  ש�לו�ם סGכ�ת "פו�ר&ש

מו� ו�ע�ל ל ע� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י�רוש�ל�י'ם".  ו�ע�ל י'

תוב ר:  א�ח�ד כ� מ& או�
ע� ש& י",  א�ל א�שוב�ּכַהֶׁש ה  "א&ל&ךּכַהֶׁש ה,טו) (ּכַהֶׁש הו� מ' קו� מ�

כ�תוב ר:  א�ח�ד ו� מ& או�
יוט,ג) א (מ�ל�כ'ים ּכַהֶׁש ה� י ע&ינ�י  "ו� ב' ל' ים",  כ�ל ש�ם ו� מ' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�
א כ&יצ�ד?  ּכַהֶׁש ה�

נ�יו ינ�יו ל�מ�ע�ל�ּכַהֶׁש ה פ� ע& ּכַהֶׁש ה.  ו�ל'בו� ו� ט� מ� ל�

ם א' ל�או,  "ו�
ן ו& כ� ּכַהֶׁש ה�ק[ד�ש'ים."  ק�ד�ש ב&ית כ�נ�ג�ד ל'בו� א�ת י�
ּכַהֶׁש ה�ק[ד�ש'ים?  ק�ד�ש ב&ית ז�ּכַהֶׁש ה ל�א&י
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י א:  ח' ב� ר�

ש�ל�מ�ע�ל�ן.  ּכַהֶׁש ה�ק[ד�ש'ים ק�ד�ש&י ב&ית כ�נ�ג�ד
ן ר�ב'י עו� מ� ר:  ח�ל�פ�ת�ּכַהֶׁש ה ב�ן ש' אמ�

ש�ל�מ�ט�ן.  ּכַהֶׁש ה�ק[ד�ש'ים ק�ד�ש ב&ית כ�נ�ג�ד
ר ס: [ ר�ב'י אמ� ח� ינ� ]41פ'

פ�ל'יג'ין:  ל�א
ית י ב& ש& ד� ן ּכַהֶׁש ה�ק[ד�ש'ים ק� ט� מ� ל�  ש�

ן כGו� נ�ג�ד מ� ית כ� ש ב& ד� ש�ל�מ�ע�ל�ן.  ּכַהֶׁש ה�ק[ד�ש'ים ק�
ןטו,יז) (ש�מו�ת כו� ן  "מ� כGו� ך", מ� ת� ב� ש' נ�ג�ד ל� ש'ב�ת�ך.  כ�

ים (ד'ב�ר&י מ' הֶלֲעַּי� רג,א) ב ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה",   "ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי� ר' מו� ּכַהֶׁש ה�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י י�נ�י,  ו�ר�ב'י רGב�א ח'
ר:  ח�ד אמ�

אּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הו�ר�י�ּכַהֶׁש ה ש�מ'ּׁש�ם צ� ל�עו�ל�ם.  יו�
נ�ּכַהֶׁש ה ר� ח[ ר:  ו� אמ�

ל�עו�ל�ם.  יו�צ�אּכַהֶׁש ה י'ר�אּכַהֶׁש ה ש�מ'ּׁש�ם
ן,  ארו�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י י�נ�י,  ו�ר�ב'י רGב�א ח'
ר:  ח�ד אמ�

אּכַהֶׁש ה או�ר�ּכַהֶׁש ה ש�מ'ּׁש�ם צ� ל�עו�ל�ם,  יו�
נ�ּכַהֶׁש ה ר� ח[ ר:  ו� אמ�

ל�עו�ל�ם.  יו�צ�אּכַהֶׁש ה א+ר'יר�ּכַהֶׁש ה ש�מ'ּׁש�ם
ד�ב'יר, 

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י י�נ�י,  ו�ר�ב'י ח'
ר:  ח�ד אמ�

ר ש�מ'ּׁש�ם ב� א ד� צ& ל�עו�ל�ם,  יו�
נ�ּכַהֶׁש ה ר� ח[ ר:  ו� אמ�



ין ד'ב�רו�ת ש�מ'ּׁש�ם א' צ� ל�עו�ל�ם.  יו�

ת כו� ר� ד,ו]  [ב�

י�ּכַהֶׁש ה ינ�ּכַהֶׁש ה, או� רו�כ&ב ּכַהֶׁש ה� פ' ס� ב�אס�ד�א,  ב'
ן ו& כ� ּכַהֶׁש ה�ק[ד�ש'ים. ק�ד�ש&י ב&ית כ�נ�ג�ד ל'בו� א�ת י�

[תלמוד] 

יא יא ּכַהֶׁש ה'יאאס�ד�א,  ּכַהֶׁש ה' י�א, ּכַהֶׁש ה' ר� כ� ר�פ�סו�דו�ת.  אס�
ים (ד'ב�ר&י מ' הֶלֲעַּי� םב,טו) ב ּכַהֶׁש ה� יא& ב' ". י�ם ע�ל ר�פ�ס�דו�ת ל�ך  "ונ� י�פו�

ת כו� ר� ד,ז]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ז�ר ר�ב'י ע� ל� י�ּכַהֶׁש ה ב�ן א� ר� ז� או�מ&ר:  ע+
ין ין ת�פ'ל�ת א& פ' מוס� ע'יר.  ב�ח+ב�ר א�ל�א ּכַהֶׁש ה�

ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�
ע'יר.  ב�ח+ב�ר ו�ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע'יר ב�ח+ב�ר

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� :  או�מ&ר י� מו� ּׁש� מ'
ם כ�ל קו� הֶלֲעַּי�ש מ� ע'יר,  ח+ב�ר ש�

יד ח' הֶלֲעַּי� ין. מ'ת�פ'ל�ת פ�טור ּכַהֶׁש ה� פ' מוס� ּכַהֶׁש ה�

[תלמוד] 

י ר�ב'י יב� ר:  ח�נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם ב& אמ�
א כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה ז�ר ר�ב'י מ'ּׁשום ש�אמ�ר יוד� ע� ל� י�ּכַהֶׁש ה.  ב�ן א� ר� ז� ע+

י��������8 :ּה ת& ל� ל אמ�ר�ּכַהֶׁש ה ד'ש�מוא&ל מ' מוא& ש� ן, ד' ר:  כ& אמ�
נ�ּכַהֶׁש ה י מ'ן א+ מ� א,  צ�ל&ית ל�א יו� פ� מוס� ד�
ן ח�ד א�ל�א מ� ג�לות�א,  ד�ר&יש ב�ר&י��������8 :ּה ד�מ'ית ז�
א ל� ו�צ�ל&ית. צ'בור�א צ�לו� ו�

ן יּכַהֶׁש הו� ל& ין מ' נ' ב� ר� פ�ל'יג�ן,  ד�
א:  ש'מ�עו�ן ר�ב'י ב�ש&ם א'ד&י ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ד�מ�ר יד� ס' ח�

ים ע' רו� יא וב�ק�הֶלֲעַּי�צ'ים ב� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' נ&ית� ת� . מ�
ר לא ים א�ל�א אמ� ע' רו� וב�ק�הֶלֲעַּי�צ'ים,  ב�
א אר ּכַהֶׁש ה� ין.  אד�ם כ�ל ש� ב' הֶלֲעַּי� ח�

י��������8 :ּה ת& ל� נ�ן ד�ר�ב'י מ' ח� ר אמ�ר�ּכַהֶׁש ה יו� מ� ן, ד� נ�ן:  ר�ב'י כ& ח� יו�
י נ' ת ר�א'ית'י א+  י�נ�י ר�ב'י א�

ד מ& ּכַהֶׁש המושקים> <בשדותש�ל�צ'פו�ר'ין,  ב�ּׁש�ק'י ומ'ת�פ�ל&ל עו�

ך ל& ּכַהֶׁש ה� ת אר�ב�ע ומ� מו� ש�ל�מוס�ׁשַאָה ף.  ומ'ת�פ�ל&ל א�
ין א& ין?  ע'יר ח+ב�ר ו� ר' פו� צ' ב�

ת� ת�ל�ת:  מ'נ���������8 :ּה ש�מ�ע א�
ת� כ�צ'פו�ר'ין;  ש�ל�צ'פו�ר'ין ש�ּׁש�ק'י מ'נ���������8 :ּה ש�מ�ע א�
ת� ין מ'נ���������8 :ּה ש�מ�ע א� לוק' ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ע�ל ח+ ּכַהֶׁש הוד�  י�

ּׁשום ש�אמ�ר ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה;  ב�ן ל�ע�ז�ר ר�ב'י מ'



ת�  מ'נ���������8 :ּה ש�מ�ע א�
ל ש�אד�ם ל& פ� ת� ך מ' ל& ּכַהֶׁש ה� ת אר�ב�ע ומ� מו� ש�ל�מוס�ׁשַאָה ף.  ומ'ת�פ�ל&ל א�

ר א:  ר�ב'י אמ� ב� א�
לא ר סו�ׁשַאָה ף ו� ב� ת,  אר�ב�ע ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ע�ד ד� מו� א�
לו א�ל�א פ' ת.  אר�ב�ע ּכַהֶׁש ה'לוך כ�ד&י ש�ּכַהֶׁש ה�א א+ מו� א�

ר:  ר�ב אמ�
ר.  ב���������8 :ּה ל�ח�ד&ש צ�ר'יך ב� ד�

ל מוא& ר:  ש� אמ�
ין ש צ�ר'יך א& ד& ח� ד�ב�ר.  ב���������8 :ּה ל�
א ר�ב'י יר� ע& ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י קGמ&י ב�ע�א ז� ס& יו�
ּכַהֶׁש הו ש מ� ד& ח� ד�ב�ר?  ב���������8 :ּה ל�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

לו פ' ר:  א+ אמ�
נ�יך "ו�נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה פ� ת ל� ינו,  א� ת& בו� חו�

י יד& מ' א.  ו�ק�ר�ב�ן יו�ם ת� ׁשַאָה ף", י�צ� מוס�
ב:  ב�ש&ם ש'יל�א ר�ב'י ר�

ל ל� פ� ת� א נ' צ� ּכַהֶׁש ה ומ� ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� נ&י ע+ מ'ת�פ�ל�ל'ין,  אד�ם ב�
ל ל& פ� ת� ן.  מ' ּכַהֶׁש ה� מ� ע'

א ר�ב'י ר� עו� ן ו�ר�ב ז� מ� ר נ�ח� ן י�ע+ק�ב ב� וו� ין.  ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' י�
ן ת ד�צ�לו�ן מ' ת� צ�לו�ת�א.  א+
ן ר�ב ק�ם מ� ר נ�ח� י�א.  י�ע+ק�ב ב� ל� צ� <לּכַהֶׁש התפלל>מ�

ר א:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� ר� עו� ז�
א ל� ר ו� ב� ינ�ן?  כ� ל' צ�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

י ל& צ� ז�ר א+נ�ּכַהֶׁש ה מ� ח� ומ�צ�ל&י,  ו�
ב:  ב�ש&ם ש'יל�א ר�ב'י ד�מ�ר ר�

ל ל� פ� ת� א נ' צ� ּכַהֶׁש ה ומ� ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� נ&י ע+ מ'ת�פ�ל�ל'ין,  אד�ם ב�
ל ל& פ� ת� ן.  מ' ּכַהֶׁש ה� מ� ע'

א ר�ב'י נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אח� ז�עו�ר�א:  ר�ב'י ב�ש&ם יו�
ל ל� פ� ת� ש�ל�ּׁש�ח+ר'ית,  נ'

א אן וב� צ� ש�ל�מוס�ׁשַאָה ף,  מ'ת�פ�ל�ל'ין ומ�
ל ל& פ� ת� ן.  מ' ּכַהֶׁש ה� מ� ע'

ל לא ל� פ� ת� ש�ל�ּׁש�ח+ר'ית,  נ'
א אן וב� צ� ש�ל�מוס�ׁשַאָה ף,  מ'ת�פ�ל�ל'ין ומ�
ם יל ש�ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש הוא יו�ד&ע� א' ח' ת�  ו�גו�מ&ר מ�
צ'בור,  ש�ל'יח� י�ת�ח'יל ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד

ת כ�ד&י נו� ע+ ל;  אח+ר�יו ל� ל& פ� ת� ן, י' אמ&
ם א' ל.  ל�או, אל ו� ל& פ� ת� י'

י א& ן ז�ּכַהֶׁש ה ב� אמ�רו?  אמ&
ן י' ר� ין,  ת� א' ר� מו� א+

ר ח�ד "ּכַהֶׁש ה�א&ל : ב�אמ&ןאמ� ש",  ש�ל� דו� ק� ּכַהֶׁש ה�



נ�א ר� ח[ ןאמ�ר ו� אמ& ע� : ב� מ& "שו� ל� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  ש�
ר ס:  ר�ב'י אמ� ח� ינ� פ'
א ל� ין:  ו� יג' ל' פ�
ן "ּכַהֶׁש ה�א&ל ב�אמ&ן ד�מ�ר מ� ת;  ש�ל� ב� ּׁש� ש", ב� דו� ק� ּכַהֶׁש ה�

ן "שו�מ&ע� ב�אמ&ן ד�מ�ר ומ� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה", ב�ח�ל.  ש�ל�

ן מ� נ&ינ�ן:  ת� ד,ט) ּכַהֶׁש השנּכַהֶׁש ה (ראשת�

או�מ&ר:  ג�מ�ל'יא&ל "ר�ב�ן
יא צ'בור ש�ל'יח� צ' ת מו� ן."  י�ד&י ּכַהֶׁש ה�ר�ב'ים א� ת� ב� חו�

ין רGב�א ּכַהֶׁש הונ�א ר�ב'י ר' פו� צ' נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ד� ח� יו�
ן ג�מ�ל'יא&ל כ�ר�ב�ן ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה י' ל� א'  ת�ק'יע�ת�א. ב�

א ר�ב'י ר� עו� ן ח'ס�ד�א ו�ר�ב ז� וו� ין ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' ן י� מ� א.  ב�א'ל�י'ן ת� ת� יע� ק' ת�
ן ת מ' ת� לון, א+ צ� צ�לו�ת�א.  ד�
י�א.  ח'ס�ד�א ר�ב ק�ם ל� צ� <לּכַהֶׁש התפלל>מ�

ר א:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� ר� עו� ז�
לא ר ו� ב� ינ�ן?  כ� ל' צ�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

י ל& צ� ז�ר א+נ�ּכַהֶׁש ה מ� ח� י. [ ו� ל& צ� ]42ומ�
תון נ�ח� הֶלֲעַּי�א ד� ב� ר� ע� רון ל�ת�מ�ן מ� אמ� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ו� ח� יו�

ן ג�מ�ל'יא&ל כ�ר�ב�ן ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה י' ל� א' ּכַהֶׁש השנּכַהֶׁש ה> ראש <במוסׁשַאָה ףת�ק'יע�ת�א.  ב�

א ל� נ�ּכַהֶׁש ה, ד� א+ נ&ית.  ו� ו� כ�
א ינ�א א'לו ּכַהֶׁש ה� ו& נ&ית, ּכַהֶׁש ה� ו� י.  י�ד&י נ�פ&יק כ� ת' ב� חו�

ר א:  ר�ב'י אמ� ר� עו� ז�
י�אות.  ו�

נ�הֶלֲעַּי�א כ�ל ים <כלג�מ�ל'יא&ל,  ר�ב�ן ב�ש&ם ל���������8 :ּה ת�נ�י'י ת� נ�א' ת� שונים> ּכַהֶׁש ה�

י�א ו�ר�ב'י ע� ש� ים.  ב�ש&ם ל���������8 :ּה ת�נ&י ּכַהֶׁש הו� מ' כ� ח+
נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ד�ק&יס�ר'ין א�ד�א ר�ב'י ח� יו�

ּכַהֶׁש הוא י�ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי' ּכַהֶׁש ה�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  מ&ר�אש ש�ם ש�
ר חום ר�ב'י אמ� נ� י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר ת�

ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� ד,ּכַהֶׁש ה) ּכַהֶׁש השנּכַהֶׁש ה (ראש: כ&ן אמ�ר�ּכַהֶׁש ה ומ�

ת ב�ר�כו�ת, או�מ&ר "ס&ד�ר ם."  וק�דGּׁש�ת וג�בורו�ת אבו� ּׁש& ּכַהֶׁש ה�

כ�ת ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0042,10[ ּכַהֶׁש ה פ�

ת כו� ר� ּכַהֶׁש ה,א]  [ב�

ין ין א& ד' מ� ר�אש.  כ�ב�ד מ'תו�ך א�ל�א ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל עו�
ים יד' ס'  ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ'ים ח+

יו ת ש�ע�ּכַהֶׁש ה שו�ּכַהֶׁש ה'ים ּכַהֶׁש ה� ין,  אח� ל' ל� פ� ת� ומ'
נו כ�ד&י ו� כ� הֶלֲעַּי� ם.  ל'ב�ם א�ת ש� קו� מ� ל�

לו פ' ,  שו�א&ל ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך א+ ב'ש�לו�מו�
נו;  לא יב� ש' י�

לו פ' א+ ,  ע�ל כ�רוך נ�ח�ש ו� ע+ק&בו�



יק. לא ס' י�פ�

[תלמוד] 

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� א�ב�א:  ר�ב'י ב�ש&ם י'
א ב� ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל.  ּכַהֶׁש ה�ד�ר�ך, אסור מ'ן ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
את נ�א ש'מ�ע'י  "ל�כ&ןנ�א,כא) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ע+נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה,  ז�

ן."  ו�לא וש�כGר�ת י' הֶלֲעַּי� מ'
ן ר�ב'י יק� ר' נ�ן ר�ב'י ז� ח�  יו�

ז�ר ר�ב'י ב�ש&ם יע� ל' נו� א? י ב� ב' ר� ל� ּכַהֶׁש ה ש� ס& י:  יו� יל' ל' ג� ּכַהֶׁש ה�
ר, אסור צ& מ& ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל.  ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ל�א ר� ב� ת� ס� ן מ'ן א�ל�א מ' ד& א:  ּכַהֶׁש ה� ר� ק�
ת ז�את נ�א ש'מ�ע'י "ל�כ&ן כGר� ּכַהֶׁש ה, וש� הֶלֲעַּי� נ' ן".  ו�לא ע+ י' הֶלֲעַּי� מ'
נ&י:  ת�

ד לא מ� ו�י'ת�פ�ל&ל,  אד�ם י�ע+
ך לא תו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יח�ּכַהֶׁש ה,  מ'

לא ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�חו�ק,  מ'תו�ך ו�
לא ת מ'תו�ך ו� לו� אש,  ק� ר�
לא ין,  ד�ב�ר'ים מ'תו�ך ו� ל' ט& ב�
ך א�ל�א תו� ר מ' ב� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  ד�

ן, אל כ& ,  אד�ם י'פ�ט&ר ו� מ&ח+ב&רו�
ך לא תו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יח�ּכַהֶׁש ה,  מ'

לא ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�חו�ק,  מ'תו�ך ו�
לא ת מ'תו�ך ו� לו� אש,  ק� ר�
לא ין,  ד�ב�ר'ים מ'תו�ך ו� ל' ט& ב�
ך א�ל�א תו� ר מ' ב� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  ד�
ינו ש�כ&ן צ' ים מ� יא' ב' נ� ים,  ב� נ' אשו� ר' ּכַהֶׁש ה�

ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו מ' ת�  ד'ב�ר&יּכַהֶׁש ה�ן א�ת חו�
ת.  וב�ד'ב�ר&י ש�ב�ח ב�ד'ב�ר&י מו� נ�ח�

ר ר:  ר�ב'י אמ� ז� ע� ל� א�
ם חוץ ת� ח� י�ּכַהֶׁש הו, ש� מ� ר� הֶלֲעַּי' ת.  ב�ד'ב�ר&י מ' חו� כ� תו�
ר נ�ן:  ר�ב'י לו� אמ� ח� יו�
ת ב�ד'ב�ר&י ּכַהֶׁש הוא עו�ד מו� ר:  ח�ת�ם נ�ח� אמ� ו�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� ל",  ת'ש�ק�ע  "כ�כ�ּכַהֶׁש הנ�א,סד) (י' ב� ב�
י�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ל�פ'י מ� ר� א חו�ז&ר י' נ�ב& ת� ית ע�ל ומ' ּכַהֶׁש ה�מ'ק�ד�ש,  ב&

ל ית ב�חGר�ב�ן י�כו� ח�ת�ם?  ּכַהֶׁש ה�מ'ק�ד�ש ב&
ד מ� ל� ר ת' מ� י�ּכַהֶׁש ה לו� מ� ר� י�ּכַהֶׁש הו."  ד'ב�ר&י ּכַהֶׁש ה&נ�ּכַהֶׁש ה  "ע�דנ�א,סד) (י' מ� ר� י'

ת ל� פ� מ� ם,  ש�ל�מ�ח�ר'יב�יו ב� ת� ח�
ם לא ת� ת.  ב�ד'ב�ר&י ח� חו� כ� תו�

יב:  ת' כ� ּכַהֶׁש ה� ו�
יוסו,כד) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ר"!  ל�כ�ל ד&ר�או�ן  "ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב�

יא ב�גו�י'ם ינ�ן.  ּכַהֶׁש ה' יק' ס' ע+
יב:  ת' כ� ּכַהֶׁש ה� ו�

יכ�ּכַהֶׁש ה ם  "כ'יּכַהֶׁש ה,כב) (א& נו"!  מ�א�ס א' ת� אס� מ�



יכ�ּכַהֶׁש ה תּכַהֶׁש ה,כא) (א& ח� נו" ת� יב& ש' נו".  מ�א�ס "כ'י  "ּכַהֶׁש ה+ ת� אס� מ�

ּכַהֶׁש הו אׁשַאָה ף הֶלֲעַּי� ל' מ&א?ל'יש�ע,  נ'פ�ט�ר לא א&
ך א�ל�א תו� ר מ' ב� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה:  ד�
ּכַהֶׁש ה  "ו�י�ּכַהֶׁש ה'יב,יא) ב (מ�ל�כ'ים מ� ך ּכַהֶׁש ה�ל�כ'ים ּכַהֶׁש ה& לו� ו�ד�ב&ר",  ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה מ� ין?  ּכַהֶׁש ה�יו ב� ק' ס� עו�
א ר�ב'י ו� א ב�ר�ב'י אח+ יר� ע& ר:  ז� אמ�

יו ש�מ�ע ב�ק'ר�י�ת עו�ס�ק'ין,  ּכַהֶׁש ה�
יך ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה& ר:  ד�א�ת� מ� אמ�

ב�ם".   "ו�ד'ב�ר�ת�ו,ז) (ד�ב�ר'ים
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ר:  פ�ז'י ב�ן יוד� אמ�

ם ב'ב�ר'יאת ל� ין,  ּכַהֶׁש ה�יו עו� ק' ס� עו�
יך ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה& ר:  ד�א�ת� מ� אמ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' רלג,ו) (ת� ב� ד� נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו".  ש�מ�י'ם יי  "ב'
ן ר�ב'י ר:  אי�בו ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה יוד� אמ�

ת מו� נ�ח� יו י�רוש�ל�י'ם ב� עו�ס�ק'ין,  ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה מ� ר:  ד�א�ת� כ� אמ�
ם".  ל&ב ע�ל  "ד�ב�רומ,ב) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ל�' רוש� י�

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ו�
יו ב�מ�ר�כ�ב�ּכַהֶׁש ה עו�ס�ק'ין,  ּכַהֶׁש ה�

יך ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה& ר:  ד�א�ת� מ� אמ�
א&ש". ו�סוס&י א&ש ר�כ�ב  "ו�ּכַהֶׁש ה'נ&ּכַהֶׁש הב,יא) ב (מ�ל�כ'ים

ר:  י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב אמ�
ד לא מ� ו�י'ת�פ�ל&ל,  אד�ם י�ע+

ך א�ל�א תו� ש�ל�ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה.  ד'ין מ'
ר:  י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב אמ�

ק ס& עו� תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  ב�ד'ב�ר&י צ'בור, כ�עו�ס&ק ב�צ�ר�כ&י ּכַהֶׁש ה�
ר:  חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב אמ�

ּכַהֶׁש ה "ּכַהֶׁש ה�רו�אּכַהֶׁש ה פ� ל,  כ�ע&ין ט' ד� ר� ח� ּכַהֶׁש ה�
ת ב� ש� ת יו� ר� מ� ש� ים",  ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה ע�ל�יו ומ� הֶלֲעַּי' ק' נ�
ים א& ק� ומ�צ�ל&י.  ו�

ר עו� נ�א ב�ר ז� ינ� ר:  ח' אמ�
יז ק' מ� ב�ק[ד�ש'ים, מ�ע�ל",  ד�ם "ּכַהֶׁש ה�

ת.  מ&ּכַהֶׁש ה+ל�כו�ת ּכַהֶׁש הוא עו�ד צובו� ק�
נ&י:  ת�

ר:  ק�פ�ר�א ב�ר אמ�
ד ר אח� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ם ע� ל�נ'ד�ּכַהֶׁש ה,  נ'ד�ּכַהֶׁש ה ש�ב&ין יו�

ינ�י.  ל�מ�ש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה ס' מ'
נ&י ּכַהֶׁש הו�ש�ע�י�א:  ר�ב'י ת�

ב�ת�ב�ן,  ד�ג�ן אד�ם מ�ר�ב�ּכַהֶׁש ה
ים ר' ע+ ן ע�ל�יו, ל�פ�ט�רו� ומ� ּכַהֶׁש ה�מ�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�רו�ת.  מ'

ן ד� ב� אל א� ל�ר�ב'י:  ש�
ּכַהֶׁש ה מ� ב�ק�ד�ש?  מ�ע+לו�ת כ�
ּכַהֶׁש הוא ר ו� מ� ל&י��������8 :ּה:  א+



אר�ב�ע. 
ּכַהֶׁש ה מ� כ� ּכַהֶׁש ה?  מ�ע+לו�ת ו� רומ� ת� ב�
ּכַהֶׁש הוא ר ו� ל&י��������8 :ּה:  אמ�

לש.  ש�
ים א& ק� ומ�צ�ל&י.  ו�

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� אח�א,  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ח'
א ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם י�ס� ח� יו�

א אל ל�עו�ל�ם ּכַהֶׁש ה& ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�פ�סוק י� ך ז�ז ּכַהֶׁש ה� תו� יך:  מ' פ'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ת  "יימז,ח) (ת� או� ב� ע'מ�נו,  צ�

י ל�נו מ'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ג�ב לּכַהֶׁש ה& ס�ל�ּכַהֶׁש ה."  י�ע+ק�ב א?
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& א�בון,  ב&יר�ב'י יו�
ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� נ�ן ר�ב'י ב�ש&ם א� ח� ו�ח�ב�ר�הֶלֲעַּי�א:  יו�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ח� אד�ם צ�ב�או�ת, א�ש�ר&י  "ייפד,יג) (ת� ט& ך".  ב� ב�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ב� א�

נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� ינו יי מ' לּכַהֶׁש ה& י א? אלּכַהֶׁש ה& ינו,  ו& ת& בו� א+
נו יל& צ' ת� ת מ'ּׁש�עו�ת ש� צופו� ח+ ת,  ּכַהֶׁש ה�ק�שו�ת ּכַהֶׁש ה� עו� ר� ּכַהֶׁש ה�
ת או� צ� הֶלֲעַּיו� ת ּכַהֶׁש ה� שו� ג� ר� ת� מ' א ּכַהֶׁש ה� בו� ל�עו�ל�ם.  ל�

ין ין "א& ד' מ� ר�אש."  כ�ב�ד מ'תו�ך א�ל�א ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל עו�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ווצו,ט) (ת� ח+ ת� ש� ש",  ב�ּכַהֶׁש ה�ד�ר�ת ל�יי  "ּכַהֶׁש ה' ד� ק�
]43ק�ד�ש. [ ב�ח�ר�ד�ת

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ינ�א ב�ן יו� נ' ר:  ח+ אמ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה."  ו�ג'ילו ב�י'ר�אּכַהֶׁש ה יי א�ת  "ע'ב�דוב,יא) (ת� ד� ע� ר� ב'
ר מ� אח�א:  ר�ב א+

ם ל'כ�ש�הֶלֲעַּי�ב�א ר�ע�ד�ּכַהֶׁש ה, ת�ג'ילו.  יו�
ר ע� ר�ב'י אמ� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&

ּכַהֶׁש ה ת,  ל�ב&ית נ'כ�נ�ס ש�ּכַהֶׁש הוא ז� נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה�
י�ש'יבו�ת,  ש�ת&י ל&יש&ב צ�ר'יך
ת דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד אח� ת ש� אח� ל, ו� ל& פ� ת� מ'ּׁש�הֶלֲעַּי'ת�פ�ל&ל.  י'

י'ת�פ�ל&ל,  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד
ים ל' ּכַהֶׁש ה' יפד,ּכַהֶׁש ה) (ת� ר& ש� י  "א� ב& ש� ך",  יו� ית� ב&

ת אח� מ'ּׁש�הֶלֲעַּי'ת�פ�ל&ל,  ו�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' דו צ�ד'יק'ים  "א�ךקמ,יד) (ת� ך,  יו� מ� ש� ל'

ת י�ש�ר'ים י&ש�בו פ�נ�יך".  א�

ים יד' ס' יו ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ'ים ח+ ת,  ש�ע�ּכַהֶׁש ה שו�ּכַהֶׁש ה'ין ּכַהֶׁש ה� אח�
ין ל' ל� פ� ת� ש�ע�ּכַהֶׁש ה,  ומ'

ין ּכַהֶׁש ה' שו� ר אח�ת ש�ע�ּכַהֶׁש ה ו� אח� ן.  ל� ת� ל� פ' ת�
י ת� ימ� ין א& ק' ס� ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה?  עו�
י ת� ימ� ין א& ק' ס� ב'מ�ל�אכ�ת�ן?  עו�

ר ק ר�ב'י אמ� ח� צ� ר:  ב&יר�ב'י י' ז� ע� ל� א�
ים,  ש�ּכַהֶׁש ה�יו י�ד&י ע�ל יד' ס' ח+

ּכַהֶׁש ה ת� י� נ�ת ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ת� ב�תו�ר�ת�ן,  נ'



נ�ת וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ת� ן.  נ' ת� אכ� ל� מ� ב'

ר:  חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב אמ�
ל ל& פ� ת� מ' ית א+חו�ר&י ּכַהֶׁש ה� ר�ש�ע,  נ'ק�ר�א ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת ב&
ר:  מ� נ�א? ש�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ים  "ס�ב'יביב,ט) (ת� ע' ש� כון".  ר� ל� ּכַהֶׁש ה� ת� י'
ר:  חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב אמ�
י כ�ל נ�ס ש�א&ינו� מ' כ� ת ב�ב&ית נ' נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה,  ב�עו�ל�ם ּכַהֶׁש ה� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�

ינו� נ�ס א& כ� ל�ב�א.  ל�ע�ת'יד ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת ל�ב&ית נ'
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ים  "ס�ב'יביב,ט) (ת� ע' ש� כון".  ר� ל� ּכַהֶׁש ה� ת� י'
ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�

ל ל& פ� ת� מ' ,  ב�תו�ך ּכַהֶׁש ה� יתו� ב&
יפו� כ�א'לו ק' ּכַהֶׁש ה מ� מ� ל.  חו� ז& ר� ב� ל� ש�

ּכַהֶׁש ה פ� ל� ח� נ�ן!  ד�ר�ב'י ש'יט�ת&י��������8 :ּה מ� ח� יו�
ן מ� א�ב�א,  ר�ב'י אמ�ר ת�
ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� יו�

ד ש�ּכַהֶׁש הוא ב�מ�קו�ם ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל ל�אד�ם "צ�ר'יך יGח� ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה",  מ�
ּכַהֶׁש ה כ� אכ&ן?  אמ�ר ו�
אן כ�אן כ� יד, ו� ח' הֶלֲעַּי� ב�צ'בור.  ב�
ס ר�ב'י ח� ינ� ּכַהֶׁש הו�ש�ע�י�א:  ר�ב'י ב�ש&ם פ'

ל ל& פ� ת� מ' ת,  ב�ב&ית ּכַהֶׁש ה� נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה מ�ק�ר'יב כ�א'לו ח� נ� ּכַהֶׁש ה.  מ' ר� ּכַהֶׁש הו� ט�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�
רסו,כ) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ש� א+ נ&י י�ב'יאו  "כ� ל ב� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�  י'
ת ּכַהֶׁש ה א� ח� נ� מ' ית ט�ּכַהֶׁש הו�ר ב'כ�ל'י ּכַהֶׁש ה� יי."  ב&
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� א�ב�ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י ב�ש&ם י'

".  יי  "ד'ר�שונּכַהֶׁש ה,ו) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה או� צ� מ� ּכַהֶׁש ה' ב�
ן יכ� צוי?  ּכַהֶׁש הוא א& מ�
י ת& ב� י כ�נ&ס'הֶלֲעַּיו�ת ב� ת& ב� מ'ד�ר�שו�ת.  וב�

תו�  "ק�ר�אGּכַהֶׁש הונּכַהֶׁש ה,ו) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה יו� ּכַהֶׁש ה� ק�רו�ב".  ב'
ן יכ� ק�רו�ב?  ּכַהֶׁש הוא א&
י ת& ב� י כ�נ&ס'הֶלֲעַּיו�ת ב� ת& ב� מ'ד�ר�שו�ת.  וב�
ר ק ר�ב'י אמ� ח� צ� ר:  ב&יר�ב'י י' ז� ע� ל� א�
לא ד ש�א?לּכַהֶׁש ה&יּכַהֶׁש ה�ן א�ל�א עו�ד ו� מ& ן.  ע�ל עו� ב� ג�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' יםפב,א) (ת� לּכַהֶׁש ה' א&ל,  ב�ע+ד�ת נ'צ�ב  "א?
י'ש�פ�ט."  א?לּכַהֶׁש ה'ים ב�ק�ר�ב

ר:  ח'ס�ד�א ר�ב אמ�
ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת,  ל�ב&ית ש�נ'כ�נ�ס ז�ּכַהֶׁש ה

ים ל�ּכַהֶׁש ה'כ�נ&ס צ�ר'יך נ' פ� ת.  מ'ּׁש�נ&י ל' תו� ל� ד�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ל'י,  ש�מ&ע� אד�ם  "א�ש�ר&יח,לד) (מ'ש�ל&י
ם ד�ל�ת�ת�י ע�ל ל'ש�ק�ד יו�ם",  יו�



לא י" ו� ת� תו� ל� י",  "ד� ת' ל� "ד�
לא ת" ו� זוזו� ת".  "מ� זוז� "מ�

ם ן? כ�ת'יב מ�ּכַהֶׁש הכ&ן,  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה א' מ�  ת�
א מ�צ�א'י  "כ'יח,לּכַהֶׁש ה) (מ'ש�ל&י צ� ח�הֶלֲעַּי'ים".  מ�
ר:  חונ�א ר�ב אמ�
ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת,  ל�ב&ית ּכַהֶׁש הו�ל&ך ש�ּכַהֶׁש הוא ז�ּכַהֶׁש ה

ת ל�ּכַהֶׁש ה�ק&ל צ�ר'יך יו.  א� ל� ג� מּכַהֶׁש הר> <ללכתר�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�
ע� ש& ּכַהֶׁש הו,ג) (ּכַהֶׁש הו� ע� נ&ד� יי"  א�ת ל�ד�ע�ת נ'ר�ד�פ�ּכַהֶׁש ה  "ו�

ּכַהֶׁש הוא ש� א.  ל�ּכַהֶׁש ה�ל&ך יו�צ&א, צ�ר'יך וכ� ע� מ� ק'
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�
ב הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה  "כ'יי�ד,טז) (א' ת� ת'ס�פו�ר".  צ�ע�ד�י ע�

ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
יא,  כ�רות�ּכַהֶׁש ה ב�ר'ית ּכַהֶׁש ה'

ד כ�ל מ& ל� מודו� ּכַהֶׁש ה� ל� ת,  ב�ב&ית ת� נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה לא ר� ּכַהֶׁש ה& מ� .  ּכַהֶׁש הוא ב' מ�ש�כ&ח�

ר ינ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� נ' תונ�י�א:  ח+ ינ� ע&
יא,  כ�רות�ּכַהֶׁש ה ב�ר'ית ּכַהֶׁש ה'

ד כ�ל מ& ל� ע� ּכַהֶׁש ה� ג& הֶלֲעַּי� מודו� ּכַהֶׁש ה� ל� ת� ב�צ'נ�ע�ּכַהֶׁש ה,  ב�
ּכַהֶׁש ה לא ר� ּכַהֶׁש ה& מ� .  ּכַהֶׁש הוא ב' מ�ש�כ&ח�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�ּכַהֶׁש ה?  ומ�
תיא,ב) (מ'ש�ל&י א� ים  "ו� נוע' ח�כ�מ�ּכַהֶׁש ה".  צ�

ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
יא,  כ�רות�ּכַהֶׁש ה ב�ר'ית ּכַהֶׁש ה'

ד כ�ל מ& ל� ּכַהֶׁש ה�ס&פ�ר,  מ'תו�ך א�ג�ד�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה לא ר� ּכַהֶׁש ה& מ� .  ּכַהֶׁש הוא ב' מ�ש�כ&ח�

ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� חומ� נ� ת�
ר כ�ל ב& סו� ,  ּכַהֶׁש ה� מודו� ל� ת�
ּכַהֶׁש ה לא ר� ּכַהֶׁש ה& מ� .  ּכַהֶׁש הוא ב' מ�ש�כ&ח�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ת ת'ש�כ�ח  "פ�ןד,ט) (ד�ב�ר'ים ר ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר'ים א� ש� ינ�יך".  ר�או א+ ע&

נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י חום ר�ב'י ב�ש&ם יו� נ� א:  ב&יר�ב'י ת� הֶלֲעַּי� ח'
ּכַהֶׁש ה ם רו�א�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא ז� לו� ר:  צ�ר'יך ק�ש�ּכַהֶׁש ה ח+ מ� לו�

נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� י יי מ' לּכַהֶׁש ה� י,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת� בו� א+
י כ�ל ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו ת� מו� לו� י,  ח+ ת' מ� ל� ח� ש�

ין ין ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ב�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ב& אר ב& ש� ת,  ב' ילו� ל& ּכַהֶׁש ה�
ין ין ש�ח�ל�מ�ת'י ב& י, וב& נ' מו א+ ל� ח� א+ח&ר'ים,  ל'י ש�
ם ים א' ב' ּכַהֶׁש ה&ם,  טו�

מו הֶלֲעַּי� ק� ת� ים,  ל'ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ול�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'מ�ח�ּכַהֶׁש ה ל�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ן ע�ל�י י' הֶלֲעַּי' ח� ול�
ם א' ר ו� ב� ד� ר,  ל� אח&

י א�ת ש�ּכַהֶׁש ה�פ�כ�ת� כ�ּׁש&ם ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�מ�ר�ּכַהֶׁש ה מ& יק� ת' מ� ל'
י ּכַהֶׁש ה,  א?ל'יש�ע י�ד&י ע�ל י�ר'יחו� ומ& יק� ת' מ� ל'
ת א� ּכַהֶׁש ה,  ב�עו�ר ב�ן ק'ל�ל�ת ו� כ� ר� ב� ל'



ך כ&ן פ� ּכַהֶׁש ה+ ת ת� ת כ�ל א� מו� לו� ּכַהֶׁש ה�ק�ש'ין,  ח+
ּכַהֶׁש ה ים,  ל'י ש�ח�ל�מו ומ� ר' ח& א+

ּכַהֶׁש ה ב� טו� כ�ּכַהֶׁש ה ל� ר� ב� פואּכַהֶׁש ה ל' ר� ל' ים,  ו� הֶלֲעַּי' ח� ול�
ול�ש�לו�ם.  ול�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ן ל�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'מ�ח�ּכַהֶׁש ה

ים ל' ּכַהֶׁש ה' י  "ּכַהֶׁש ה�פ�כ�ת�ל,יב-יג) (ת� ד' פ� ס� ל'י,  ל�מ�חו�ל מ'
ת� ח� ת� י ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ק'י פ' נ' ר& ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� א� ת� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'מ�ח�ּכַהֶׁש ה.  ו�
ן ע� מ� לא כ�בו�ד י�ז�מ�ר�ך ל� י'ד�ם,  ו�

."  ל�עו�ל�ם א?לּכַהֶׁש ה�י יי ך� ד� או�
ּכַהֶׁש ה  "ו�לאכג,ו) (ד�ב�ר'ים יך יי אב� לּכַהֶׁש ה� ב'ל�ע�ם,  א�ל ל'ש�מ�ע� א?

ך פ� ּכַהֶׁש ה+ הֶלֲעַּי� יך יי ו� לּכַהֶׁש ה� ל'ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ק�ל�ל�ּכַהֶׁש ה א�ת ל�ך א?
ך כ'י ב� ּכַהֶׁש ה& א?לּכַהֶׁש ה�יך."  יי א+

י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� ח  "אזלא,יב) (י' מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ל,  ב�תול�ּכַהֶׁש ה ת' חו� מ� ב�
ים ר' Gח ים וב� נ' ק& י�ח�ד�ו,  וז�
י ת' כ� פ� ּכַהֶׁש ה� ן,  א�ב�ל�ם ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ל�

ים ת' מ� ח� נ' ים ו� ת' ח� מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' מ'יגו�נ�ם."  ו�

ך "א+פ'לו ל� מ� , לא שו�א&ל ּכַהֶׁש ה� מו� לו� ש� י�ש'יב�נו."  ב'
ר א: [ ר�ב'י אמ� ]44אח�
ר ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל,  , ב�מ�ל�כ&יד�
ת ב�מ�ל�כ&י א+ב�ל מו� Gם,  א ל� עו� ּכַהֶׁש ה�

ש�לו�ם.  ש�א'יל�ת מ&ש'יב
נ&י:  ת�
י�ּכַהֶׁש ה ת כו�ת&ב ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם,  א�

לו פ' , לא שו�א&ל ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך א+ נו.  ב'ש�לו�מו� יב� ש' י�
י�ּכַהֶׁש ה ן:  וש�לש�ּכַהֶׁש ה ש�נ�י'ם כו�ת&ב ּכַהֶׁש ה� גו� ת, כ� מו� ש&
ע� Gש ּכַהֶׁש הו� יי",  א?לּכַהֶׁש ה'ים  "א&לכב,כב) (י�
ר ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י מ& ת גו� ן,  א�ח�ד א� ּכַהֶׁש ה� מ&

יב ש' ש�לו�ם.  ש�א'יל�ת ומ&

נ�ן ר�ב'י ח� ּכַהֶׁש ה יו� ו� י ק�ר&י י�ת'יב ּכַהֶׁש ה+ מ& Gין.  ד�ב�ב�ל�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה כ�נ'יש�ת�א ק ר' פו� צ' ב�
א אר�כו�נ�א ע+ב�ר ל� י.  מ'ן ל&י��������8 :ּה ק�ם ו� מו� Gּכַהֶׁש המושל>ק>

ן תו� ין א+ י' ע� חונ&י��������8 :ּה.  ב� מ� לּכַהֶׁש הלקותו> וביקשו <באומ'

ר ן:  אמ� לו�
א ס� ימו� נ' פונ&י��������8 :ּה, ב� בוראו> של <בחוקע+ס'יק.  ּכַהֶׁש הוא ד�ב�ר�י&י��������8 :ּה אר�

ינ�א ר�ב'י נ' ע� ו�ר�ב'י ח+ Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו'  ל&
לון א קGמ&י ע� ט� יפ� ת' ּכַהֶׁש הפרוקונסול> לפני <נכנסוד�ק&יס�ר'ין.  אנ�

ן תו� מ� ם ח+ ק� ן.  מ'ן ל&י��������8 :ּה ו� יּכַהֶׁש הו� מ' Gק
רו י��������8 :ּה:  אמ� ל&

ן ן קGמ&י ומ' י' ל� י א' ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש הוד� ים א�ת� י� א& ל�ך!  ק�
ר ן:  אמ� לו�

ן יּכַהֶׁש הו� פ& ן, א� יכו� הֶלֲעַּי& ין ח� אכ' ל� מ� ית!  ד� מ& ח+
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י יו� ס&  יו�

לון ינוס קGמ&י ע� יק' ס' ר� Gי�א.  א כ� יו� ט' אנ� >351ב- גאלוס מרד שדיכא <ּכַהֶׁש המצביאב�

ן תו� מ� ם ח+ ק� ן.  מ'ן ל&י��������8 :ּה ו� יּכַהֶׁש הו� מ& Gק
ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&



ן ן קGמ&י ומ' י' ל� י א' ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש הוד� ים א�ת� י� א& ל�ך!  ק�
ר ן:  אמ� לו�

ד ן, כ� יכו� הֶלֲעַּי& נ�ּכַהֶׁש ה ח� ל'ק�ר�ב�א, נ�פ&ק א+
ן ּכַהֶׁש הו� מות� נ�ּכַהֶׁש ה ד� ח.  ח�ז&י א+ נ�צ� ומנצח> רואּכַהֶׁש ה <אניו�

בון ר�ב'י א.  קGמ&י ע�ל א� כות� ל� מ�
י עורׁשַאָה ף> <משיצא, פנּכַהֶׁש הק�ד�ל.  נ�פ&יק, ּכַהֶׁש ה+פ�ך מ'

ן תו� ין א+ י' ע� לונ&י��������8 :ּה,  ב� ט� ק� לּכַהֶׁש הורגו> וביקשו <באומ'

ן מו� ח+ ן ו� י' ר� ין ת� קוק' ן נ�פ�ק'ין ד�נור ז' ק�ד�ל&י��������8 :ּה, ו�ש�ב�קו��������8 :ּה.  מ'
ּכַהֶׁש ה ל�ק�הֶלֲעַּי&ם ר:  מ� מ� נ�א? ּׁש�

י כ�ל  "ו�ר�אוכח,י) (ד�ב�ר'ים מ& ּכַהֶׁש ה�אר�ץ,  ע�
"  ו�י�ר�או ע�ל�יך נ'ק�ר�א יי ש&ם כ'י ך� מ� מ'

נ&י י:  ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב'י ת� ח� יו�
י כ�ל "ו�ר�או מ& ע�ל�יך",  נ'ק�ר�א יי ש&ם כ'י ּכַהֶׁש ה�אר�ץ ע�
לו פ' לו א+ פ' ת, א+ ש&ד'ים.  רוחו�

ן ו�ר�ב'י י�נ�י ר�ב'י נ�ת� ין ּכַהֶׁש ה+וו� יו� ל' הֶלֲעַּי� ט� ין.  מ� ט' ר� ס� א' <בדרכים>ב�

ן תו� מ� ר וש�אל ח�ד ח+ ן, אמ� ּכַהֶׁש הו� ן:  ב� ּכַהֶׁש הו� ל�
יגדל> <שלומכםר�ב�י�א!  ש�ל�מ�כו�ן

ין:  ר' אמ�
לו פ' ין ח+ב&רות ת�אר א+ ע�ל&ינו!  א&

יש ר&יש ק' י ל� ג& יּכַהֶׁש ה� א מ' ת� י� ר� או� ּכַהֶׁש הרבּכַהֶׁש ה> בתורּכַהֶׁש ה שּכַהֶׁש הוגּכַהֶׁש ה <מתוךס�ג'ין,  ב�

ּכַהֶׁש ה ו� א מ'ן ל�ב�ר ל&י��������8 :ּה נ�פ&יק ּכַהֶׁש ה+ חומ� ד�שGב�ת�א,  ת�
ּכַהֶׁש הוא י�ד�ע.  ל�א ו�
ּכַהֶׁש ה ל�ק�הֶלֲעַּי&ם ר:  מ� מ� נ�א? ּׁש�

��������8 :ּהּכַהֶׁש ה,יט) (מ'ש�ל&י ת� ב� אּכַהֶׁש ה+ ג�ּכַהֶׁש ה  "ב� ש� יד".  ת' מ' ת�
ן ר�ב'י א ּכַהֶׁש ה�ג&י מ'ן י'ש�מ�ע&אל ב&יר�ב'י יוד� ת� י� ר� או� ס�ג'ין,  ב�
ת ו� ּכַהֶׁש ה גול�ת&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה+ ע� ר� ּכַהֶׁש הוא ש� נ&י��������8 :ּה, ו� נשמטת> גלימתו <ּכַהֶׁש היתּכַהֶׁש הי�ד�ע.  ל�א מ'

ּכַהֶׁש ה ל�ק�הֶלֲעַּי&ם ��������8 :ּה מ� ת� ב� אּכַהֶׁש ה+ ר: "ב� מ� נ�א? ג�ּכַהֶׁש ה ּׁש� ש� יד".  ת' מ' ת�
ן ב&יר�ב'י ל�ע�ז�ר ר�ב'י עו� מ� ס�ג'ין,  ב�או�ר�י�ת�א מ'ּכַהֶׁש ה�ג&י ש'
ת ו� ּכַהֶׁש ה גול�ת&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה+ ע� ר� ינ�ּכַהֶׁש ה ש� כ' ח+ נ&י��������8 :ּה, ו� א מ' ר� ּכַהֶׁש ה+ ד� ז� אותּכַהֶׁש ה> שומר <ונחשל���������8 :ּה.  מ'

ין ר' י:  ל&י��������8 :ּה אמ� ידו� מ' ל� ת�
ּכַהֶׁש ה.  גול�ת�ך ר�ב'י! ּכַהֶׁש ה�א יע� ר' ש�

ר ן:  אמ� לו�
ית ל& ּכַהֶׁש ה ר�ּׁש'יע+ת�א ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה'יא ו� ר� ּכַהֶׁש ה+ ד� ז� עליּכַהֶׁש ה> שומרת זו <רשעּכַהֶׁש הל���������8 :ּה?  מ'

ש "א+פ'לו , לא ע�ל כ�רוך נ�ח� בו� ק& י�פ�ס'יק."  ע+
ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& יו�
ל א�ל�א ש�נו לא ב� ש, א+ ע�ק�ר�ב, מ�פ�ס'יק.  נ�ח�

ּכַהֶׁש ה?  מ� ל�
יא ּכַהֶׁש ה' י�א ד� ח� י�א.  ו�ח�ז�ר�ּכַהֶׁש ה מ� ח� ומכּכַהֶׁש ה> <וחוזרתומ�

א ר�ב'י יל� ר:  א' אמ�
רו לא כ�רוך,  א�ל�א אמ�

ם א+ב�ל יע� ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' ת' ר� ,  וב�א מ� כ�נ�ג�דו�
נ�יו,  מ�ס�ת'יר ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י פ� ל� מ'



ת י�פ�ס'יק ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד .  א� ת�פ'ל�תו�
נ&י:  ת�
י�ּכַהֶׁש ה ל עו�מ&ד ּכַהֶׁש ה� ל& פ� ת� ב'פ�ל�ט&י�א,  או� ב�א'ס�ר�ט�י�א ומ'
ר מ'פ�נ&י מ�ע+ב'יר ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י מו� ח+ נ&י ּכַהֶׁש ה� פ� ּכַהֶׁש ה�ק�רו�ן,  ומ'

ת י�פ�ס'יק ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד .  א� ת�פ'ל�תו�

רו ינ�א ר�ב'י ע�ל ע�ל�יו אמ� נ' א,  ב�ן ח+ ס� דו�
ד ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה מ& ומ'ת�פ�ל&ל,  עו�

א ר וב� ב� ר� ב� ,  ח+ ישו� כ' ּכַהֶׁש ה' נחש> או ארסית מנומרת <לטאּכַהֶׁש הו�

לא ת ּכַהֶׁש ה'פ�ס'יק ו� .  א� ת�פ'ל�תו�
או ּכַהֶׁש ה�ל�כו צ� תו� ומ� ח+ב�ר�ב�ר,  או�

ת .  פ'י ע�ל מGט�ל מ& רו� חו�
רו:  אמ�

כו� ל�אד�ם לו� אי ש� נ� ח+ב�ר�ב�ר,  ש�
אי ר לו� ו� ב� ר� ב� ח+ ינ�א ר�ב'י א�ת ש�נ�ש�ך ל� נ' א!  ב�ן ח+ ס� דו�
ּכַהֶׁש ה ח+ב�ר�ב�ר�א?  ד�ּכַהֶׁש ה�ד&ן ע'ס�ק&י��������8 :ּה מ�
נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א,  ל�ב�ר נ�כ&ית ּכַהֶׁש הוא כ�ד
ן ר א' א ק�ד&ים נ�ש�א ב� ר� ב� ר� ב� א, ח+ הֶלֲעַּי� מ� מ�י&ית,  ל�

ן א' מ�י&ית.  נ�ש�א ל�מ�הֶלֲעַּי�א, ב�ר ק�ד&ים ח+ב�ר�ב�ר�א ו�
רו יו:  לו� אמ� יד� מ' ל� ת�

?  ר�ב'י, לא ת� ג�ש� ר� ּכַהֶׁש ה'
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
א ן ל'ב'י ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ע�ל�י, מ'מ�ּכַהֶׁש ה י�ב� ו& כ� ת� ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  מ'
ם י.  א' ת' ג�ש� ר� ּכַהֶׁש ה'

ר ק ר�ב'י אמ� ח� צ� ר י' ר:  ב� ז� ע� ל� א�
י�ן ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש לו� ב�ר�א ע� ת ת�ח�ת מ� פו� יו,  כ� ל� ג� ר�

ּכַהֶׁש ה ל�ק�הֶלֲעַּי&ם ר:  מ� מ� נ�א? ּׁש�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' איו  "ר�צו�ןק�מ�ּכַהֶׁש ה,יט) (ת� ר& י�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה,  י�
ת א� ו�יו�ש'יע&ם."  י'ש�מ�ע ש�ו�ע�ת�ם ו�

ת כו� ר� ּכַהֶׁש ה,ב]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ין יר' כ' ז� ים ג�בורו�ת מ� מ' ש� הֶלֲעַּי�ת ג� ח' ת� ים,  ב' ת' מ& ּכַהֶׁש ה�
ין ל' א+ שו� ים,  ב�ב'ר�כ�ת ּכַהֶׁש ה�ג�ש�מ'ים א�ת ו� נ' ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ל� ד� ב� ּכַהֶׁש ה� נ&ן ו� חו� ּכַהֶׁש ה�ד�ע�ת.  ב�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י יב� ק' או�מ&ר:  ע+
��������8 :ּה ר� מ� ��������8 :ּה.  ב'פ�נ&י ר�ב'יע'ית ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה או� מ� צ� ע�

ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� ר:  י� מ& או�
אּכַהֶׁש ה. ד� ּכַהֶׁש הו� ב�

[תלמוד] 

ים ש�ת�ח'הֶלֲעַּי�ת כ�ּׁש&ם ת' מ& ים ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי' ל�עו�ל�ם,  ח�
ל�עו�ל�ם.  ח�הֶלֲעַּי'ים ג�ש�מ'ים י�ר'יד�ת כ�ך



הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' ן ל���������8 :ּה ש�מ�ע ב�א ב� א:  מ' ד� ּכַהֶׁש ה�
ע� ש& נוו,ב-ג) (ּכַהֶׁש הו� הֶלֲעַּי& ח� ם,   "י� י' מ� הֶלֲעַּי� מ'

ם הֶלֲעַּיו� י ב� יש' ל' ּׁש� נו ּכַהֶׁש ה� מ& ק' י�ּכַהֶׁש ה י� ח� נ' נ�יו.  ו� פ� ל�
ּכַהֶׁש ה ע� נ&ד� יי,  א�ת ל�ד�ע�ת נ'ר�ד�פ�ּכַהֶׁש ה ו�
."  נ�כו�ן כ�ש�ח�ר או� צ� מ�

כ�ת'יב: 
ּכַהֶׁש הו "ו�הֶלֲעַּי�אמ�ריז,א)  א (מ�ל�כ'ים הֶלֲעַּי� ל' ּכַהֶׁש ה�ת'ש�ב'י,  א&

י ב& ש� ת� אח�אב:  א�ל ג'ל�ע�ד מ'
י י יי ח� לּכַהֶׁש ה& ל א? א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� נ�יו,  ע�מ�ד�ת'י א+ש�ר י' פ� ל�
ם ים י'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' נ' ּׁש� ר,  ט�ל ּכַהֶׁש ה�א&ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ט� ומ�
ם כ'י י." [ ל�פ'י א' ר' ב� ] 45ד�

ר:  ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ו�ר�ב�נ'ין,  י�ס�
ר:  ח�ד אמ�
ין ין ּכַהֶׁש ה�ט�ל ע�ל ב& .  ּכַהֶׁש ה�מ�ט�ר, נ'ש�מ�ע ע�ל ב& לו�

נ�א ר� ח[ ר:  ו� אמ�
ר ע�ל ט� מ� , ו�ע�ל נ'ש�מ�ע ּכַהֶׁש ה� ל לו� ט� .  נ'ש�מ�ע לא ּכַהֶׁש ה� לו�
ן ל ד�מ�ר מ� ר "ע� ט� מ� ",  נ'ש�מ�ע לא ּכַהֶׁש ה�ט�ל ו�ע�ל לו� נ'ש�מ�ע ּכַהֶׁש ה� לו�
ן א:  מ' ד� ּכַהֶׁש ה�

ךיח,א)  א (מ�ל�כ'ים אב, א�ל ּכַהֶׁש ה&ר�א&ּכַהֶׁש ה "ל& אח�
נ�ּכַהֶׁש ה  ת� א� ר ו� ט� נ&י ע�ל מ� ּכַהֶׁש ה�א+ד�מ�ּכַהֶׁש ה."  פ�

ן ין ּכַהֶׁש ה�ט�ל ע�ל "ב&ין ד�מ�ר ומ� ",  נ'ש�מ�ע ּכַהֶׁש ה�מ�ט�ר ע�ל ב& לו�
ן יכ� ל?  נ'ד�רו� ּכַהֶׁש הGת�ר א& ט� ל� ש�
ר א ר�ב'י אמ� חומ� נ� י�ּכַהֶׁש ה:  ת� ע� ר� ד� א�

ר:  ס�ב�ר'ין ימ� מ&
, ּכַהֶׁש הGת�ר ש�ּכַהֶׁש הGת�ר נ&ד�ר .  מ'כ�ל�לו� כGלו�
ית נ���������8 :ּהמ&ימ�ר ד�ב�ע&י א' ב� ל , ב' צ�ר�פ'ית:  ש�

ר:  יי א�ל "ו�הֶלֲעַּי'ק�ר�איז,כ)  א (מ�ל�כ'ים אמ� הֶלֲעַּי� ו�
נ�ּכַהֶׁש ה ע�ל א?לּכַהֶׁש ה�י, ּכַהֶׁש ה+ג�ם יי מ� אל� ר ּכַהֶׁש ה� ש� י א+ נ' ר א+ ר& גו� ת� ��������8 :ּה,  מ' מ� ע'

ת� עו� ר& ת ל�ּכַהֶׁש ה�מ'ית ּכַהֶׁש ה+ ב�נ���������8 :ּה?" א�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� פ�ז'י:  ב�ן יוד�
ד ח� א� ש�ל�רו�פ&א,  נ�ר�ת&קו� ש�ג�נ�ב ל�

ע כ�ש�ּכַהֶׁש הוא ע'ם צ� פ� א, נ' צ& .  יו� נו� ב�
ר ז� ר ח� , אמ� לו� צ� :  א� לו�

י נ' דו� י!"  א�ת ּכַהֶׁש ה�רו�פ&א, ר�פ&א "א+ נ' ב�
ר :  אמ� לו�
ז&ר "ל&ך ח� ּכַהֶׁש ה� ת ו� ּכַהֶׁש ה�נ�ר�ת&ק,  א�
ינ&י ש�כ�ל ין ר�פואו�ת מ' תונ' ,  נ� בו�
י נ' א+ ת מ�ר�פ&א ו� ב�נ�ך."  א�

ר כ�ך ּכַהֶׁש הו:  ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש לו� אמ� הֶלֲעַּי� ל' א& ל�
ש�ל�ט�ל,  נ'ד�רו� ו�ּכַהֶׁש ה�ת&ר "ל&ך

ים ש�א&ין ת' מ& ין ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי' ים,  א�ל�א ח� ל' ל� ט� ב�
י נ' א+ הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ו� ח� ת מ� צ�ר�פ'ית."  ש�ל ב�נ���������8 :ּה א�

ן נ�י' ים ש�א&ין ומ' ת' מ& ין ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי' ים?  א�ל�א ח� ל' ל� ט� ב�
יוכו,יט) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ח� י  "י' ת' ל� ב& יך, נ� ת� קומון,  מ& י�



יצו ק' ע�פ�ר!  ו�ר�נ�נו, ש�כ�נ&י ּכַהֶׁש ה�
ת ט�ל כ'י ר� ת�פ'יל." ר�פ�א'ים ט�ל�ך, ו�אר�ץ או�

ר חום ר�ב'י אמ� נ� א�ד�ר�ע�י�ּכַהֶׁש ה:  ת�
א ע� אר� ט.  ת�פ�ק'יד�י��������8 :ּה ו� ל& פ� מופקדיּכַהֶׁש ה=ּכַהֶׁש המתים> את תשחרר <וּכַהֶׁש הארץת�

יש:  ר&יש ב�ש&ם ח�נ�ן ד'כ�פ�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ק' ל�
ּכַהֶׁש ה "ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� נ�ך אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם ש� ק& ר�צו�נ'י,  ז�
י לו� נ'ש�ב�ע�ת'י ינ' א& יז ש� ז' נ�יו ט�ל מ& ב� ל�עו�ל�ם."  מ'

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ךקי,ג) (ת� יך",   ט�ל  "ל� ת� Gד י�ל�

יב ת' י��������8 :ּה:  וכ� ר& ת� ב�
לא יי "נ'ש�ב�ע ם".  ו� נ�ח& י'

ר א ר�ב'י אמ� פ�ז'י:  ב�ן יוד�
י יק' י�ת' ד� יו ב' ת' ת� <בצוואּכַהֶׁש ה>ל�א+ב'יּכַהֶׁש ה�ם,  נ�

נ�ּכַהֶׁש ה ת� מ� יו ב� ת' ת� :  נ� לו�
ים ל�ך  "ו�י'ת�ןכז,כח) (ב�ר&אש'ית לּכַהֶׁש ה' א? ם".  מ'ט�ל ּכַהֶׁש ה� י' מ� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
ר ל ר�ב'י אמ� מוא& י:  ב�ר ש� נ' מ� נ�ח�

ים ע+ב&רו�ת ל'יד&י ב�א'ין ש�הֶלֲעַּי'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ע+ ר�ע'ים,  ומ�
ים מ' ש� ג� ּכַהֶׁש ה� ין,  ו� ר' צ� נ�ע?

ן ין ּכַהֶׁש ה& יא' ב' ן ל�ּכַהֶׁש ה�ן מ� ק& ּכַהֶׁש ה�ג�ל'יל'י,  יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י א�ח�ד, כ�גו�ן ז�
ּכַהֶׁש הוא ים מ�פ�ג'יע� ו� מ' ש� ג� ּכַהֶׁש ה� ם, ו� ד� ע+ ין.  ב� ד' ר� יו�
ל א+ב�ל ט� ינו� ּכַהֶׁש ה� ב'ר�י�ּכַהֶׁש ה.  ב'ז�כות יו�ר&ד א&
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

יכ�ּכַהֶׁש ה ים מ&א&ת  "כ�ט�לּכַהֶׁש ה,ו) (מ' יב' ב' ר� ב,  ע+ל&י יי, כ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע&
ל ל�א'יש, ו�לא י�ק�ו�ּכַהֶׁש ה לא א+ש�ר י�ח& אד�ם."  ל'ב�נ&י י�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ר� עו� ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם ז� נ' ח+
י�ּכַהֶׁש ה ש�ל�ט�ל,  ו�ּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר ב�ג�ש�ם עו�מ&ד ּכַהֶׁש ה�
ין ין א& יר' ז' ח� .  מ� תו� או�

יר ב�ט�ל כ' ז� ּכַהֶׁש ה' ם,  ו� ג�ש� ל� ש�
ים יר' ז' ח� .  מ� תו� או�
נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�

ת, לא ב�ט�ל רוחו� בו וב� הֶלֲעַּי� יר,  ח+כ�מ'ים ח' כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ל�
ם א' ל�ּכַהֶׁש ה�ז�כ'יר, מ�ז�כ'יר.  ר�צ�ּכַהֶׁש ה ו�
י ל�א מ&  ד�מ&ק&ל ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש הוא ד�

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� לא מ�צ�ל&י ד�ל�א ל� מ&ק&ל.  ו�
יר כ' ז� ּכַהֶׁש ה' ם, ו� ג�ש� ל,  "ב� ט� ל� ש�

ין ים א& יר' ז' ח� ."  מ� תו� או�
נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�

ם אל לא א' ים,  ב�ב'ר�כ�ת ש� נ' ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
דּוּמַע הָלָע אֹּלא או� יר ש� כ' ז� ים,  ב'ת�ח'הֶלֲעַּי�ת ג�ש�מ'ים ג�בורו�ת ּכַהֶׁש ה' ת' מ& ּכַהֶׁש ה�

ים יר' ז' ח� .  מ� תו� או�
ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� כ�ר ד�ל�א ב� לא ט�ל לא אד� מ�ט�ר.  ו�

א ר�ב'י ר� עו� ב ב�ש&ם ז� חונ�ּכַהֶׁש ה:  ר�
ם אל לא א' ים,  ב�ב'ר�כ�ת ש� נ' ּׁש� ּכַהֶׁש ה�



��������8 :ּה ר� מ� "שו�מ&ע� או� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  ב�
��������8 :ּה:  ת� ו� כ� ד' ו�

ם ים ג�בורו�ת ּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר לא א' מ' ש� הֶלֲעַּי�ת ג� ח' ת� ים,  ב' ת' מ& ּכַהֶׁש ה�
��������8 :ּה ר� מ� "שו�מ&ע� או� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  ב�

ּכַהֶׁש ה ק,  ש�א&ל�ּכַהֶׁש ה, ש�ּכַהֶׁש ה'יא א'ם מ� ח� ד� מ'
��������8 :ּה ר� מ� "שו�מ&ע� או� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה",  ב�

יא ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה, ש� ר� כ� ש�כ&ן?  כ�ל מ&ר�ו�ח, לא אז�
נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�

ם אל לא א' ים,  ב�ב'ר�כ�ת ש� נ' ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
דּוּמַע הָלָע אֹּלא או� יר ש� כ' ז� ים,  ב'ת�ח'הֶלֲעַּי�ת ג�ש�מ'ים ג�בורו�ת ּכַהֶׁש ה' ת' מ& ּכַהֶׁש ה�

ין יר' ז' ח� .  מ� תו� או�
ר י ר�ב'י אמ� ימ' ד' ב� יו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ד�ר�ב'י אחוי א�

"שו�מ&ע� אמ�ר ב�ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  ב�
ן יכ� א& ר?  ּכַהֶׁש הוא ל� ז& חו�
ן ר�ב'י כ�ד�מ�ר עו� מ� ר ש' א ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ו� ח� יו�
ח�ד�ש,  ב�ר�אש

ם ר א' ק� ת ע� ז&ר א� יו, חו� ל� ג� ל�כ�ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה,  ר�
ם א' ז&ר ו� או, חו� ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה.  ל�
ּכַהֶׁש ה�כ�א,  אוׁשַאָה ף
ם ר א' ק� ת ע� ז&ר א� יו, חו� ל� ג� ל�כ�ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה,  ר�

ם א' ז&ר ו� או, חו� "שו�מ&ע� ל� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  ל�
נ&י ית מ�ע�ב�ד צ�ר�כון נ�ו�ּכַהֶׁש ה ב� נ' ע� פ'ס�ח�א.  ב�ת�ר ת�

ן תו� ל�ר�ב'י.  ש�י�לון א+
ר ן אמ� י:  לו� ב' ר�
ו�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו,  ל�כו

��������8 :ּה ת�ש�נו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד ע� ב& ט� ש�ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  מ�
ן יכ� ��������8 :ּה?  ּכַהֶׁש הוא א& ר� מ� או�
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ר י' ב� ר,  ס� ימ� מ&

��������8 :ּה ר� מ� "שו�מ&ע� או� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  ב�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� ס& יו�

ר כ&ן לא א ר�ב'י אמ� יר� ע& ב ב�ש&ם ז� חונ�ּכַהֶׁש ה:  ר�
ם אל לא א' ים,  ב�ב'ר�כ�ת ש� נ' ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
דּוּמַע הָלָע אֹּלא או� יר ש� כ' ז� ים,  ב'ת�ח'הֶלֲעַּי�ת ג�ש�מ'ים ג�בורו�ת ּכַהֶׁש ה' ת' מ& ּכַהֶׁש ה�

��������8 :ּה ר� מ� "שו�מ&ע� או� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  ב�
ר מ� ן ו� י:  לו� ב' ר�
ו�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו,  ל�כו

��������8 :ּה ת�ש�נו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד ע� ב& ט� ש�ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  מ�
י��������8 :ּה ע�ל ת& ע� ןיו�ס&ּכַהֶׁש ה, ד�ר�ב'י ד� יכ� ��������8 :ּה?  ּכַהֶׁש הוא  א& ר� מ� או�

מו�ס'יׁשַאָה ף.  ש�ּכַהֶׁש הוא ב�ש&ש
דון ע�ד הֶלֲעַּי&ש כ� בור, ש� ש&ש,  לו� צ'

ין א& יד, ש� ש?  לו� י�ח' ש&
ר ינ�א: [ ר�ב'י אמ� נ' ]46ח+

ר כ&ן לא א ר�ב'י אמ� יר� ע& ב ב�ש&ם ז� חונ�ּכַהֶׁש ה:  ר�
יד "שו�מ&ע� צ�ר�כ�יו תו�ב&ע� י�ח' ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה". ב�

יו כ� ר� לו, צ� א& ּכַהֶׁש ה&ן.  ו�



נ&ן "ו�אב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה חו� ּכַהֶׁש ה�ד�ע�ת".  ב�
ן עו� מ� ר ש' א ב� נ�ן:  ר�ב'י קGמ&י ב�ע�א ו� ח� יו�

ים נו�ּכַהֶׁש ה&ג ש�ּכַהֶׁש הוא ד�ב�ר מ' כ� א, ח+ ין וב� לוק' ע�ל�יו?  ח+
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  ב�כו�ס, ש�כ�חוּכַהֶׁש ה� ש�ע'ק�ר���������8 :ּה י�ד&י ע�ל
י��������8 :ּה ת& ל� ב�כו�ס.  ש�ע'ק�ר���������8 :ּה אמ�ר�ּכַהֶׁש ה מ'

רGב�א:  י'צ�ח�ק ר�ב'י ב�ש&ם א'ד&י ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י
��������8 :ּה ר� מ� ��������8 :ּה א+ ר� מ� ּכַהֶׁש ה, או� ל� פ' ת� ב�כו�ס,  ב�

ת ל�ז�כו�ת ב'ש�ב'יל ת.  א� קו� ינו� ת' ּכַהֶׁש ה�
י��������8 :ּה ת& ל� ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  ש�ע'ק�ר���������8 :ּה אמ�ר�ּכַהֶׁש ה מ'

ב ר�ב'י א, ר� יר� ע& ּכַהֶׁש ה ז� ּכַהֶׁש הוד� ל:  ב�ש&ם י� מוא& ש�
��������8 :ּה ר� מ� ��������8 :ּה א+ ר� מ� ס, או� כו� ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה;  ב�
��������8 :ּה ר� מ� ��������8 :ּה א+ ר� מ� ּכַהֶׁש ה, או� ל� פ' ת� ב�כו�ס.  ב�

י��������8 :ּה ת& ל� אן.  כ�אן ש�ע'ק�ר���������8 :ּה אמ�ר�ּכַהֶׁש ה מ' כ� ו�

או�מ&ר: ב�ּכַהֶׁש הו�ד�י�ּכַהֶׁש ה."  א?ל'יע�ז�ר "ר�ב'י
נ�ן ר�ב'י ח� ר�ב'י:  ב�ש&ם יו�

ין ט' ר,  כ�ר�ב'י מ� ז� יע� ל' א?
ם יו� ת ש�ח�ל טו�ב ב� יו� ּכַהֶׁש ה� י ל' א& צ� מו� מ'הֶלֲעַּי�ד.  ש�ב�ת ב�
ק ר�ב'י ח� צ� י:  ב�ש&ם רGב�ּכַהֶׁש ה י' ב' ר�

ז�ר כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה יע� ל'  א?
ם יו� ת ש�ח�ל טו�ב ב� יו� ּכַהֶׁש ה� י ל' א& צ� מו� מ'הֶלֲעַּי�ד.  ש�ב�ת ב�
ק ר�ב'י ח� צ� ר י' ן ב� מ� ינ�א ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח� נ' ג�מ�ל'יא&ל:  ב�ן ח+

ז�ר כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה יע� ל' ל�עו�ל�ם.  א?
ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� ר:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ז� ע� ל� א�

ז�ר כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה יע� ל' ל�עו�ל�ם.  א?

ר אח�א:  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�
או ן ד�את�י�ן ב�ג'ין ל� י' ת� ר� שמועות> שתי <שבאוש�מוע�ן,  ת�

ק ד�ר�ב'י ב�ג'ין א�ל�א ח� צ� ר י' ן ב� מ� ר,  ו�ר�ב'י נ�ח� ז� ע� ל� א�
ן יּכַהֶׁש הו� ר& ינ�א ר�ב'י ב�ש&ם ת� נ' ג�מ�ל'יא&ל.  ב�ן ח+
ז�ר כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה יע� ל' ל�עו�ל�ם.  א?
ים:  ד'ב�ר&י מ' כ� ח+

ל:  ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י מוא& ש�
��������8 :ּה ר� מ� ר�ב'יע'ית.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה או�

ר ן:  ר�ב'י אמ� יוד�
ר מ& ר מ�ט�ב&ע� או� אח� ּכַהֶׁש ה, ו� כ� ר� יל.  כ�ך ב� ד' ב� מ�
י�א ת� <וב�אּכַהֶׁש ה>או�מ&ר:  , ד�ר�ב'יכ�ר�ב'י ו�

י נ' יּכַהֶׁש ה� מ& ך ת� יא� נ&ן ב'ט�לו ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה�ד�ע�ת" ב�ּׁש�ב�ת.  "חו�
ם ּכַהֶׁש ה א&ין א' ל� פ' ּכַהֶׁש ה, ת� ע� ן?  ד& נ�י' מ'

ּכַהֶׁש ה כ� ין א'ם ו� ן?  ד&ע�ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה�ב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה א& נ�י' מ'
ר ק ר�ב'י אמ� ח� צ� ר י' ר:  ב� ז� ע� ל� א�

יל ד' ב� ר מ� אח� ע� או�מ&ר כ�ך ו� ב& ט� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  מ�
ז�ר ר�ב'י יע� ל' י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם א? ע� ש� ּכַהֶׁש הו�

אב�ד�לו�ת.  מ'ּׁש�לש י'פ�ח�ת ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד



ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
רו:  אמ�
ת ח& פו� ת לא ּכַהֶׁש ה� ח� פ� לש,  י' ּׁש� מ'

יׁשַאָה ף ס' מו� ּכַהֶׁש ה� יׁשַאָה ף לא ו� ס' ת.  מ'ּׁש�ב�ע יו�ת&ר יו� לו� ד� אב�
י ו' ר:  ל& אמ�

ת וב'ל�ב�ד לו� ד� אב� ת מ& מורו� א+ ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה�
אי ב&יר�ב'י נ�חום ימ� א+בוי:  ב�ש&ם ו�מ�ר נ�פ�ק ס'

לו פ' א+ אח�ת.  אב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה ו�
ר ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י אמ� ב� א�

ם ו�צ�ר'יך ת� ח� ב�ּכַהֶׁש ה�ב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה.  ל�
נ�א ר�ב'י י:  מ� ע& ב�

ּכַהֶׁש ה ת� ע� ח א+פ'לו מ& ת� "מ�ב�ד'יל פ� ל�חו�ל",  ק�ד�ש ב&ין ב�
ר ז& ם חו� ת& חו� "מ�ב�ד'יל ו� ל�חו�ל".  ק�ד�ש ב&ין ב�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�
לא ין מ'ב�ר�כו�ת ו� ח' ת� פו� "ב�רוך",  ב�ּכַהֶׁש ה�ן ש� ב�

ין מ' ת� חו� "ב�רוך" ּכַהֶׁש ה'יא?  ב�ּכַהֶׁש ה�ן ו� ב�
ז�ר ר�ב'י ע� ל� ס ב�ן א� יג[נו� ט' ז�ר ר�ב'י ב�ש&ם אנ� ע� ל� י�נ�י:  ב&יר�ב'י א�
את או�מ�ר�ת,  ז�

אכ�ּכַהֶׁש ה ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ש�אסור ל� ש�הֶלֲעַּי�ב�ד'יל,  ע�ד מ�
ּכַהֶׁש ה מ� ר:  ד�א�ת� כ� אמ�
אכ�ּכַהֶׁש ה ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת אסור ל� ש�הֶלֲעַּי�ב�ד'יל.  ע�ד מ�

��������8 :ּה:  ת� ו� כ� ד' ו�
ש�הֶלֲעַּי�ב�ד'יל.  ע�ד צ�ר�כ�יו ל'ת�ב�ע� אסור

י ר�ב'י ב' א, ר� ר� עו� ר א�ל�ע�ז�ר ז� ס ב� יג[נו� ט' ב�ר�ב'י,  אנ�
ז�ר ר�ב'י ע� ל� ב�ר�ב'י:  יוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם י�נ�י ר�ב'י א�
ם י ּכַהֶׁש ה'ב�ד'יל לא א' א& צ� מו� ש�ב�ת,  ב�

יל ד' ב� לו מ� פ' ב�ּׁש�ב�ת.  ב�ח+מ'יש'י א+
ר ד�א�ת� ּכַהֶׁש ה�ד�א "מ�ב�ד'ילאמ� ין , ב� ש ב& ד� ל",  ק� חו� ל�
י "בו�ר&א א+ב�ל ר& או� ��������8 :ּה מ� ר� מ� ש", או� א& ד.  ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי� מ'
א ר�ב'י ר� עו� ב ב�ש&ם ז� ּכַהֶׁש ה,  ר� ּכַהֶׁש הוד� י�
א ר�ב'י ב� י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר א�ב�א ב�ש&ם א�

לו פ' ב יו�ם א+ ע ל'ּכַהֶׁש ה�יו�ת ש�ח�ל טו� צ� מ� א� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב�ת, או�מ&ר:  ב�
ם "ב&ין ת ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב'יע'י יו� ש� ש& י ל� מ& ּכַהֶׁש ה�מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה".  י�
ר א ר�ב'י אמ� ר� עו� ב ז� ר� ּכַהֶׁש ה:  ל� ּכַהֶׁש הוד� י�

י כ' ת י&ש ו� ש� י ש& מ& ל�פ�נ�יו?  ּכַהֶׁש ה�מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה י�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

י כ' אּכַהֶׁש ה י&ש ו� מ� Gנ�יו?  ו�ט�ּכַהֶׁש ה[ר�ּכַהֶׁש ה ט פ� ל�
י ר�ב'י ב' י�ּכַהֶׁש ה, ר� מ� ר� י:  ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב ב�ש&ם ז�עו�ר�א י' ש& א�

ר:  צ�ר'יך מ� לו�
ינו "ּכַהֶׁש ה�ח&ל ל& ים א�ת ע� מ' הֶלֲעַּי� ים ּכַהֶׁש ה� א' ב� ב�ש�לו�ם.,  ל'ק�ר�את&נו ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה י�מ&י ש&ש�ת ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� מ� ים ּכַהֶׁש ה� א' ב� ל�ש�לו�ם."  ל'ק�ר�את&נו ּכַהֶׁש ה�

א ר�ב'י ב� מו�ס'יׁשַאָה ף:  א�
נו יע& מ' ש� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה."  ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ן ב�ּכַהֶׁש ה�ן "ו� ח� מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ו�

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' מ� ר� י'
ינ&נו ב' נו."  "ּכַהֶׁש ה+ ד& מ� ל� ו�

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' מ� ר� י'



ין נ' עו� ן ּכַהֶׁש ה� ן ל'ת&ן צ�ר'יכ'ין אמ& ינ&יּכַהֶׁש ה� ן ב�כו�ס ע& ינ&יּכַהֶׁש ה� ע& ב�נ&ר.  ו�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' מ� ר� י'

ין אר�ב�ע�ת ינ' ין ש�ב�לול�ב מ' ל' ט� ך נ' ר� ג'דול&יּכַהֶׁש ה�ן.  ד�

ת כו� ר� ּכַהֶׁש ה,ג]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ר:  מ& או� ּכַהֶׁש ה�
ר�ח+מ�יך",  י�ג'יעו צ'פו�ר ק�ן "ע�ל

"ע�ל ב ו� ך",  י'ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�כ&ר טו� מ� ש�
ים"  ד' ים, מו� ד' "מו�

ין ק' ת� ש� .  מ� תו� או�
ר ב& עו� נ&י ּכַהֶׁש ה� פ� ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ת&ב�ּכַהֶׁש ה ל' ע� ט� ו�
ר בו� ר י�ע+ יו,  אח& ת� ח� ת�

לא ��������8 :ּה ס�ר�ב�ן י�ּכַהֶׁש ה&א ו� ת� או� ש�ע�ּכַהֶׁש ה.  ב�
ן נ�י' יל?  ּכַהֶׁש הוא ומ� ח' ת� מ�

ת ל� ח' ת� ז�ּכַהֶׁש ה. ש�ט�ע�ּכַהֶׁש ה ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ'

[תלמוד] 

ס ר�ב'י ח� ינ� ן: [ ר�ב'י ב�ש&ם פ' ימו� ]47ס'
יו ע�ל ת'ג�ר ב�קו�ר&א ת� דו� ש מ' ד� ק� ל� ּכַהֶׁש הוא:  ב�רוך ש�

יך,  ּכַהֶׁש ה'ג'יעו צ'פו�ר ק�ן ע�ל מ� ח+ ר�
תו� ו�ע�ל יש או� א' יך!  ּכַהֶׁש ה'ג'יעו לא ּכַהֶׁש ה� מ� ח+ <ועליי>ר�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ן:  ר�ב'י ב�ש&ם יו� ימו� ס'
ן ת& נו� יו ק'צ�ב�ּכַהֶׁש ה ב� ת� דו� מ' ש ל� ד� ק� ל� ּכַהֶׁש הוא:  ב�רוך ש�

יך!  ּכַהֶׁש ה'ג'יעו צ'פו�ר ק�ן ע�ד מ� ח+ ר�
ית נ&י ת�נ�י א' ל", ת� : "ע�

ית א' נ&י ת�נ�י ו� ד". ת� : "ע�
ן הֶלֲעַּי�ע ד�מ�ר מ� ס� ל" מ� פ'ינ�ח�ס,  ל�ר�ב'י "ע�

ן הֶלֲעַּי�ע ד�מ�ר ומ� ס� ד" מ� יו�ס&ּכַהֶׁש ה.  ל�ר�ב'י "ע�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�

ין ל�א ד' ב� אות,  ע� ב� ט�
ין ש�ּכַהֶׁש ה&ן ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' יו עו� ת� דו� ש מ' ד� ק� ל� ים.  ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ש� מ' ח+ ר�

ן י' ל� א' ין:  ו� מ' ג� ר� ת� מ� ד'
נ&י "ע�מ'י ל,  ב� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
ּכַהֶׁש ה מ� ן ד�א+נ�א כ� מ� ח� ב'ש�מ�הֶלֲעַּי�א,  ר�

ן כ&ן וו� ּכַהֶׁש ה? ין ת� נ' מ� ח� ב�אר�ע�א.  ר�
א ת� ר� ר�ח&ל�ּכַהֶׁש ה,  או� תו�

��������8 :ּה סון ל�א ב�ר���������8 :ּה ו�י�ת י�ת� כ� ם ת�ר&יּכַהֶׁש הו�ן ת' יו�  ח�ד ב�
ין ל�א ד' ב� אות,  ע� ב� ט�

ין ש�ּכַהֶׁש ה&ן ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' יו עו� ת� דו� ש מ' ד� ק� ל� ים.  ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ש� מ' ח+ ר�

ים ד' ין "מו� ק' ת� ש� ים, מ� ד' ".  מו� תו� או�
ר ל ר�ב'י אמ� מוא& ב ב�ר ש� ק:  ר� ח� צ� י'



ש&ם: ע�ל
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ר".  דו�ב�ר&י פ'י י'ס�כ&ר  "כ'יסג,יב) (ת� ק� ש�
ר,  ד�א�ת� ּכַהֶׁש ה�ד�א  ב�צ'בור,אמ�
ים א+ב�ל נונ' ח+ יד, ת� ח' הֶלֲעַּי� ן.  ב� ּכַהֶׁש ה&

נ&י "ּכַהֶׁש ה�עו�ב&ר פ� ּכַהֶׁש ה",  ּכַהֶׁש ה�ת&ב�ּכַהֶׁש ה ל' ע� ט� ו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ינ�ּכַהֶׁש ה ב�ן יו� נ' י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם ח+ נ�נ� ל:  ב�ן ח+ יא& ל' מ� ג�

ּכַהֶׁש ה ע� לש ט� ש� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נו�ת,  ב�ר�כו�ת ב�
ר ז& כ�ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה.  חו�
א ב� ר א� ּכַהֶׁש ה ר�ב ב� יב� נ' ב:  ב�ש&ם חונ�א, ג� ר�
ּכַהֶׁש ה ע� לש ט� ש� ת,  ב�ר�כו�ת ב� נו� רו� אח+ ּכַהֶׁש ה�
ר ז& ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה.  חו�
ב ר�ב'י , ר� בו� ל� ב:  ב�ש&ם חונ�ּכַהֶׁש ה ח� ר�

ּכַהֶׁש ה ע� לש ט� ש� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נו�ת,  ב�ר�כו�ת ב�
ר ז& ב�ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה.  חו�

לש ש� ת,  ב�ר�כו�ת ב� נו� רו� אח+ ּכַהֶׁש ה�
ר ז& ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה.  חו�
ּכַהֶׁש ה ע� ינו� ט� א& ן יו�ד&ע� ו� יכ� ט�ע�ּכַהֶׁש ה,  א&
ר ז& .  ּכַהֶׁש ה�ב�רור ל�מ�קו�ם חו� לו�
א ר�ב'י י ב�ן יוד�ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י אח� ז' ן פ� וו� ין ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' א.  ב�ח+ד�ּכַהֶׁש ה י� ת� יש� נ' כ�
א קGמ&י ח�ד ע+ב�ר יבות� ג�ר ת& ש� א� <וּכַהֶׁש החסיר>ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  ח+ד�ּכַהֶׁש ה ו�

ן תו� ן.  ל�ר�ב'י ש�י�לון א+ ימו� ס'
ר ן אמ� ן ר�ב'י לו� ימו� ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ב�ש&ם ס'

יר צ'בור ש�לוח� ג' ש� ּכַהֶׁש ה' לש ש�ת�י'ם ש� על> <שדילגב�ר�כו�ת,  ש�

ין ין א& יר' ז' ח� .  מ� תו� או�
נ&י א�ש�כ�ח יג:  ת� ל' ו�ח�לוק> ש)שונּכַהֶׁש ה (תנא <נמצאופ�

ין א&ין ל�כ�ל יר' ז' ח� ,  מ� תו� או�
ים",  "מ�ח�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה אמ�ר ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ'מ'י חוץ ת' מ& ּכַהֶׁש ה�

יע� נ' כ� נ�ּכַהֶׁש ה ו"מ� ים", ו"בו� ד' י�רוש�ל�י'ם".  ז&
י נ' ין א+ ר, מ' מ& ּכַהֶׁש הוא.  או�

ל מוא& ן ש� ט� ק� ר ּכַהֶׁש ה� ב� י ע� מ& Gא,  ק יבות� ת&
ר ג� ש� א� ים".  "מ�כ�נ'יע� ו� ד' על> <ודילגז&

י ר& ּכַהֶׁש ה, ש� פ� סו� ן.  מ�ש�ק&ׁשַאָה ף ב� יּכַהֶׁש הו� ל& עליּכַהֶׁש הם> מסתכל ּכַהֶׁש התחיל <בסוׁשַאָה ףע+

ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&
ב�ך!  ח+כ�מ'ים ש&ע+רו לא
אח�א,  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י
ן ר�ב'י עו� מ� ר ש' א ב� ב� ר:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ז� ע� ל� א�

יר ס�פ&ק כ' ז� אש ּכַהֶׁש ה' ר� ל� יר,  לא ח�ד�ש, ס�פ&ק ש� כ' ז� ּכַהֶׁש ה'
ין יר' ז' ח� .  מ� תו� או�

ן יכ� א& ר?  ּכַהֶׁש הוא ל� ז& חו�
ן עו� מ� ר ש' א ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ו� ח� יו�

ם ר א' ק� ת ע� ז&ר א� יו, חו� ל� ג� כ�ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה,  ר�
ם א' ז&ר ו� או, חו� ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה.  ל�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� פ�ז'י:  ב�ן יוד�
י ּכַהֶׁש ה�ס&ע� מ' ת, כ� ע� ר ד� ק� ע� ת ש� יו.  א� ל� ג� ר�

ן י' ל� א' ּכַהֶׁש ה.  ו� יכ� ר' א, צ� נונ�הֶלֲעַּי� ח+ מסופק> <ּכַהֶׁש הדברת�



א ר�ב'י ב� א�ב�א,  ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה א�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� יו�
י�ּכַהֶׁש ה ק,  ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה קו�ר&א ּכַהֶׁש ה� ת� ת� ש� נ' ו�

ּכַהֶׁש ה יו עו�מ&ד ש�ּכַהֶׁש הוא ז� ת� ח�  ת�
יל ח' ם י�ת� קו� מ� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן.  ש�ּכַהֶׁש ה'ת�ח'יל מ'

ם ת� או�מ&ר א' ם א� קו� מ� ק,  מ' ס� פ� ש�
ים נ' אשו� ר' לא נ'ת�ב�ר�כו ּכַהֶׁש ה� ן, ו� נ&יּכַהֶׁש ה� פ� כו ל' ר� ב� ת� ל�אח+ר&יּכַהֶׁש ה�ן,  נ'
ים נ' רו� אח+ ּכַהֶׁש ה� לא נ'ת�ב�ר�כו ו� ן, ו� יּכַהֶׁש ה� ר& אח+ כו ל� ר� ב� ת� ל'פ�נ&יּכַהֶׁש ה�ן.  נ'

יב:  ת' וכ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ת יי  "תו�ר�תיט,ח) (ת� יב� ש' ּכַהֶׁש ה, מ� ימ� מ' ש",  ת� נ�פ�

ּכַהֶׁש ה.  כGל���������8 :ּה ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א ימ� מ' ת�

נ&י:  ת�
ּכַהֶׁש הו לא ּכַהֶׁש ה קו�ר'ין ש�נ�י'ם י� ר� תו� ם.  ו�א�ח�ד ב� ג& ר� ת� מ�

ר א:  ר�ב'י אמ� ר� עו� ז�
נ&י פ� ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  מ'

נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�
ּכַהֶׁש הו לא ד מ�ת�ר�ג�מ'ין ש�נ�י'ם י� ח� א� קו�ר&א!  ו�

ית נ&ימ&ימ�ר ל�ך א' פ� לומר> יכול אתּכַהֶׁש ה <ּכַהֶׁש האםּכַהֶׁש ה�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה?  , מ'

ּׁשום א�ל�א ין קו�לו�ת ש�נ&י ש�א&ין מ' נ�ס' כ� ך נ' תו� ן ל� ז� אח�ת.  א�
נ&י:  ת�
ין ש�נ�י'ם ר' ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה,  קו�
ין א& ין ש�נ�י'ם ו� יר' ט' פ� יא!  מ� נ�ב' ב�
ר א:  ר�ב'י אמ� עול�

ת רויו� ין ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה ק� א& ת ו� רויו� ב�נ�ב'יא.  ק�
ר ע� ר�ב'י אמ� Gש ּכַהֶׁש הו� י�א:  י� מ� רו� ד�

ד�ב�ר'ים,  ש�לש�ּכַהֶׁש ה
ן רGב�ן עוט� ן ומ' ית� נ' ינו� ע, וב& י�פ�ּכַהֶׁש ה:  ר�

ל�ח ּכַהֶׁש ה� ןָטָּׂש�או�ר מ� ּכַהֶׁש ה� רוב.  ו� ס& ּכַהֶׁש ה� ו�
ּכַהֶׁש ה ל� ח' ת� ית מ�ס�ר&ב, ב�ּׁש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה כ� יש' ל' ּׁש� ם, וב� ע& מ� ע� וב�א.  ר�ץ מ�

ּכַהֶׁש ה חונ�א ר�ב'י ו� ּכַהֶׁש ה י�ת'יב ּכַהֶׁש ה+ ד� ח+ כ�נ'יש�ת�א.  ב�
נ�א ע�אל ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ח ח� ר� אט� ד�י&יעול,  ח�ד ע�ל ו�
א ל� ע+לו�י.  ק�ב&ל ו�

א פ� סו� י��������8 :ּה:  א�ל�ע�ז�ר, אמ�ר ר�ב'י ל�ג�ב&י א+ת�א ב� ל&
ע�ל�י!  מ�ר'י י'כ�ע�ס לא

ינ�א ד�ל�א ב�ג'ין ו& ר ּכַהֶׁש ה� ע� ת� נכנסתי> לא ער ּכַהֶׁש הייתי לא <כיע�ל&ית.  ל�א מ'

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
א ל�א ע+ל�ך ל� ית, א� ס& ע+ ח.  ּכַהֶׁש ה�ד&ן ע�ל כ� ר� אט� ד�

י יט� ט' ּכַהֶׁש ה.  א'ש�ת�ת�ק ב� נ�הֶלֲעַּי� פ� או� ּכַהֶׁש האופנים> את ּכַהֶׁש המזכיר ּכַהֶׁש הקדושּכַהֶׁש ה בחלק <נאלםב�

ן תו� לון א+ י� ש� א�בון:  ל�ר�ב'י ו�
ר ן אמ� ע� ר�ב'י ב�ש&ם א�בון ר�ב'י לו� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&

ּכַהֶׁש ה יו עו�ב&ר ש�ּכַהֶׁש הוא ז� ת� ח� ם י�ת�ח'יל ת� קו� מ� ש�פ�ס�ק.  מ'
ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&



א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן:  ו� ת�
ת ל� ח' ת� ז�ּכַהֶׁש ה!  ש�ט�ע�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ'

ר ן:  אמ� לו�
ן יו� כ& נ&יתון מ' ע+ ק�דGּׁש�ת�א,  ד�

י מ' ]48ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה. [ ת�ח'ל�ת ש�ּכַהֶׁש הוא כ�

ת כו� ר� ּכַהֶׁש ה,ד]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ר ב& עו� נ&י ּכַהֶׁש ה� פ�  ּכַהֶׁש ה�ת&ב�ּכַהֶׁש ה ל'
נ�ּכַהֶׁש ה לא ים אח�ר י�ע+ נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� "אמ&ן",  ּכַהֶׁש ה�

נ&י פ� ּכַהֶׁש ה�ט&רוׁשַאָה ף.  מ'
ם א' ן ש�ם א&ין ו� ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש הוא,  א�ל�א כ�
ת י' ןָטָּׂש�א לא כ�פ�יו.  א�

ם א' תו� ו� ח� ט� ב� ת נו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&א ש�ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� ז&ר כ�פ�יו א� חו� ,  ו� ל'ת�פ'ל�תו�
ר�ּׁש�י.

[תלמוד] 

נ&י:  ת�
ס ר& פו� ת ּכַהֶׁש ה� נ&י ש�מ�ע, ו�ּכַהֶׁש ה�עו�ב&ר א� פ� ּכַהֶׁש ה�ת&ב�ּכַהֶׁש ה,  ל'

א ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& נו� ּכַהֶׁש ה� יו,  א�ת ו� פ� כ�
א ר& קו� ּכַהֶׁש ה� יר ו� ט' פ� מ� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה, ו� ר� תו� ב�נ�ב'יא,  ב�
ך ר& ב� מ� ּכַהֶׁש ה� ת מ'כ�ל אח�ת ע�ל ו� וו� צ� ת מ' מורו� א+ ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה� ר� תו� ב�

נ�ּכַהֶׁש ה לא ן",  ע�צ�מו� אח�ר י�ע+ "אמ&
ם א' בור.  ז�ּכַהֶׁש ה ע�נ�ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה+ר&י ו�
ית נ&י ת�נ�י א' בור",  ז�ּכַהֶׁש ה "ּכַהֶׁש ה+ר&י ת�

ית א' נ&י ת�נ�י ו� ם".  ז�ּכַהֶׁש ה "ּכַהֶׁש ה+ר&י ת� כ� ח�
ר ח'ס�ד�א:  ר�ב אמ�

ן ם",  ז�ּכַהֶׁש ה "ּכַהֶׁש ה+ר&י ד�מ�ר מ� כ� ח�
נ�ּכַהֶׁש ה עו� ב�סו�ׁשַאָה ף.  ב�

ן בור",  ז�ּכַהֶׁש ה "ּכַהֶׁש ה+ר&י ד�מ�ר ומ�
נ�ּכַהֶׁש ה עו� וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל ע�ל ב�

ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+
ן,  ו�א�ח�ד י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ש�נ�י'ם ּכַהֶׁש ה& כ�

ין ע' צ� מ� ת מ� באמצע> ּכַהֶׁש הכּכַהֶׁש הן את <שמיםּכַהֶׁש ה�כ�ּכַהֶׁש ה&ן.  א�

ן מ� ז� י? ב' ת� ימ� ם א& כGל� ין,  ש� ו' ש�
ם א+ב�ל ד ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' ח� יד מ&ּכַהֶׁש ה�ן א� מ' ל� ח+כ�מ'ים,  ת�

ין ע' צ� מ� ת מ� ּכַהֶׁש ה�ח�ב&ר.  א�
ר ע� ר�ב'י אמ� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
י מ� הֶלֲעַּי� נ&י ב&ר�כ�ת'י לא מ' פ� כ�ּכַהֶׁש ה&ן,  ל'
לא י ו� ת' נ�ח� ל ּכַהֶׁש ה' א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ל�פ�נ�יו.  ל�ב�ר&ך י'
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ר:  ר�ב'י ב�ש&ם פ�ז'י ב�ן יוד� ז� ע� ל� א�
ן כ�ל ּכַהֶׁש ה& ית עו�מ&ד ש�ּכַהֶׁש הוא כ� ב& ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת,  ב�



ינו� א& א ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& יו,  א�ת נו� פ� כ�
'ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה'.  עו�ב&ר ב�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י פ�ז'י,  ב�ן יוד�
ּכַהֶׁש ה כ�ד ו� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ ו� יש, ּכַהֶׁש ה+ ּׁש' ראשו> עוטׁשַאָה ף חולּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש היּכַהֶׁש ה <כשּכַהֶׁש היּכַהֶׁש הר&יש&י��������8 :ּה,  ח�ז&יק ת�

י א& ק� א.  א+חו�ר&י ל&י��������8 :ּה ו� מוד� ע�
ז�ר ר�ב'י ע� ל� יק א� ל�ב�ר�א.  ל&י��������8 :ּה נ�פ&
א,  ר�ב'י אח�
א ר�ב'י חומ� נ� ש�מ�ל�י:  ר�ב'י ב�ש&ם ח'הֶלֲעַּי�א ב�ר�ב'י ת�
ין כ�ּכַהֶׁש ה+נ'ים, כGל�ם ש�כGל���������8 :ּה ע'יר א' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ם.  א�ת נו� יּכַהֶׁש ה� פ& כ�
י מ' ין?  ּכַהֶׁש ה&ם ל� כ' ר� ב� מ�

ם יּכַהֶׁש ה� ח& א+ ם ל� יּכַהֶׁש ה� ח& א+ ן, ל� פו� צ� ב� ש�ב�ד�רו�ם,  ש�
ם יּכַהֶׁש ה� ח& א+ ם ל� יּכַהֶׁש ה� ח& א+ ח, ל� ר� ז� מ' ב� ש�ב�מ�ע+ר�ב.  ש�

י ם עו�נ�ּכַהֶׁש ה ומ' יּכַהֶׁש ה� ר& "אמ&ן"?  אח+
ים נ�ש' ו�ּכַהֶׁש ה�ט�ׁשַאָה ף.  ּכַהֶׁש ה�

נ�א ין:  ב&יר�ב'י א�ב�הֶלֲעַּי&י ת� י�מ' נ� ב'
ים ד' מ� עו� י ּכַהֶׁש ה� ר& חו� א+ ים ל� נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ינ�ן ּכַהֶׁש ה� ל א& ל� כ� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ב'
ים ד' מ� עו� נ&י ּכַהֶׁש ה� פ� ים,  ל' נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ּכַהֶׁש ה�

ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� ר ח' א:  ב� ו�
לו פ' ּכַהֶׁש ה א+ מ� כ�ּכַהֶׁש ה חו� ר� ב� ל, ּכַהֶׁש ה� ז& ר� ב� ל� ��������8 :ּה ש� ת� ק� ס� פ� . מ�

ים ד' מ� עו� ן ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�צ�ד�ד'ין,  מ'
נ���������8 :ּה ע� מ� ש� יב,ב) (פרּכַהֶׁש הּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'

ן ו� כ� ת� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ל�ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּזו�ת "נ' ּכַהֶׁש ה' נ�יו, ו� פ� ל�אח+ר�יו,  ל�
ּכַהֶׁש ה ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה' יו, ו� ר� אח+ ל�פ�נ�יו,  ל�

י�תו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה� סול� פ�
ּכַהֶׁש ה ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה' נ�יו, ו� פ� ש�ל�פ�נ�יו,  ּכַהֶׁש ה�צ�ד�ד'ין ע�ל ל�

י�תו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה."  ּכַהֶׁש ה� ר� ש& כ�
ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� אמ�

ין אׁשַאָה ף ד' מ� עו� ן ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה&ן.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ב'כ�ל�ל ּכַהֶׁש ה�צ�ד�ד'ין מ'
ר ח'ס�ד�א:  ר�ב אמ�

ן ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א ו�צ�ר'יך ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ח� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל.  ּכַהֶׁש ה�
ן ר�ב מ� ר נ�ח� ר:  י�ע+ק�ב ב� אמ�
ם ן ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' ּכַהֶׁש ה& ר כ� מ& ד, או� ח� "כ�ּכַהֶׁש ה&ן",  א�
ם ר ּכַהֶׁש ה�יו א' מ& ם, או� נ�י' "כ�ּכַהֶׁש ה+נ'ים".  ש�

ר ח'ס�ד�א:  ר�ב אמ�
לו פ' ר כ�ּכַהֶׁש ה&ן א+ מ& ד, או� ח� "כ�ּכַהֶׁש ה+נ'ים".  א�
ינו� א& ל�ּׁש&ב�ט.  א�ל�א קו�ר&א ש�

ת כו� ר� ּכַהֶׁש ה,ּכַהֶׁש ה]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ל ל& פ� ת� מ' ן ּכַהֶׁש ה� ימ� ּכַהֶׁש ה, ס' ע� ט� ;  ר�ע ו� לו�
ם א' ן צ'בור ש�ל'יח� ו� ימ� ע ּכַהֶׁש הוא, ס' יו,  ר� ח� ל� שו� ל�

נ&י פ� .  ש�ל�אד�ם ש�ּׁש�לוחו� מ' תו� מו� כ�
רו ינ�א ר�ב'י ע�ל�יו, ע�ל אמ� נ' דו�ס�ּכַהֶׁש ה,  ב�ן ח+



ל ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ל& פ� ת� ר:  ע�ל מ' מ& או� ים, ו� ל' חו� ּכַהֶׁש ה�
"ז�ּכַהֶׁש ה "ז�ּכַהֶׁש ה י", ו� מ&ת".  ח�

רו ן אמ� נ�י' : מ� ּכַהֶׁש ה לו� ת� ?  א� יו�ד&ע�
ר ם אמ� ן: א' ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ל� ר� ג� י ש� ת' ל� פ' ב�פ'י,  ת�
ע� ד& מ�קGב�ל;  ש�ּכַהֶׁש הוא א+נ'י יו�
ם א' י ל�או, יו�ד&ע� ו� נ' מ�ט�ר�ׁשַאָה ף. ש�ּכַהֶׁש הוא א+

[תלמוד] 

ר:  אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�
ת.  וב'ל�ב�ד אבו� ב�
,  ג�מ�ל'יא&ל, ש�ח�ל�ּכַהֶׁש ה ב�ר�ב�ן מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה נו� ב�
י ש�נ&י ו�ש�ל�ח יד& מ' ל�  ח+כ�מ'ים ת�

ינ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י א&צ�ל נ' א ב�ן ח+ ס� .  דו� ל�ע'ירו�
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

ינו ת' מ� ל�ע+ל'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה.  ש�א�ע?ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד ל'י ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ל� ע� ו�י�ר�ד.  ל�ע+ל'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ו�
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

טוח� ח� א+נ'י ב� נו� נ' .  ג�מ�ל'יא&ל ש�ל�ר�ב�ן ב�נו� ש� יו� ל� ח� מ&
מו.  הֶלֲעַּי� ס' ּכַהֶׁש השעּכַהֶׁש ה> את <רשמוו�

��������8 :ּה ת� או� ן.  ת�ב�ע ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב� זו� מ�

ר ל ר�ב'י אמ� מוא& ן:  ב�ר ש� מ� נ�ח�
ם ת כ'ו�נ�ת� א' ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  ל'ב�ך א�

א ּכַהֶׁש ה& ר ת� בG ןָטָּׂש� ת�פ'ל�ת�ך.  ש�נ'ש�מ�ע�ּכַהֶׁש ה מ�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' אז�נ�ך".  ת�ק�ש'יב ל'ב�ם  "ת�כ'יןי,יז) (ת�
ר ע� ר�ב'י אמ� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&

ם ּכַהֶׁש ה,  ש�ל�אד�ם ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'פ�תו�ת�יו ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו א' נוב� ת�
א ּכַהֶׁש ה& ר י� בG ןָטָּׂש� .  ש�נ'ש�מ�ע�ּכַהֶׁש ה מ� תו� ל� פ' ת�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

יב  "בו�ר&אנז,יט) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�פ�ת�י'ם,  נ'
ו�ל�ק�רו�ב,  ל�ר�חו�ק ש�לו�ם ש�לו�ם
ר ור�פ�את'יו."  יי אמ�

ת כ� ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0048,45[ ו פ�

ת כו� ר� ו,א]  [ב�

ת?  ע�ל מ�ב�ר�כ'ין "כ&יצ�ד רו� פ& ּכַהֶׁש ה�
ן פ&רו�ת ע�ל יל� א' ר:  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� מ& או�

ּכַהֶׁש ה�ע&ץ",  פ�ר'י "בו�ר&א
ן,  מ'ן חוץ י' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�

או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן ש�ע�ל



ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן".  פ�ר'י "בו�ר&א
ץ פ&רו�ת ו�ע�ל אר� או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה",  פ�ר'י "בו�ר&א מ� ד� א+ ּכַהֶׁש ה�
ת,  מ'ן חוץ פ� ּכַהֶׁש ה�

או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�פ�ת ש�ע�ל
יא צ' מו� ן ל�ח�ם "ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ".  מ'

ת ו�ע�ל קו� ר� י� ר:  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� מ& או�
ּכַהֶׁש ה".  פ�ר'י "בו�ר&א מ� ד� א+ ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ינ&י "בו�ר&א ד�ש�א'ים". מ'

[תלמוד] 

כ�ת'יב: 
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה�אר�ץ  "ל�ייכ�ד,א) (ת� א� לו� ב���������8 :ּה".  ו�י�ש�ב&י ת&ב&ל ומ�

נ�ּכַהֶׁש ה נ�ּכַהֶׁש ה? ן כ�לום ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם, מ�ע�ל,  מ'
ת.  לו� ש�הֶלֲעַּי�ת'ירו ע�ד וו� צ� מ' ּכַהֶׁש ה�

ר ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י אמ� ב� א�
כ�ת'יב: 

ש  "פ�ןכב,ט) (ד�ב�ר'ים ד� ק� אּכַהֶׁש ה,  ת' ל& מ� ּכַהֶׁש ה�
ע ר� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� בואת ת'ז�ר�ע א+ש�ר ּכַהֶׁש ה� ם."  ות� ר� כ� ּכַהֶׁש ה�

ם ל� עו� או� כGלו� ּכַהֶׁש ה� לו� כ�ר'י,  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשוי ומ�
ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה.  ומ� כ� ר� ? ב� נו� יו� ד� פ'

י ר�ב'י ב' ּכַהֶׁש ה, ר� הֶלֲעַּי� ק' ז� י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה,  ח'
בון ר�ב'י יש:  ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב'י ב�ש&ם א� ק' ל�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ל�יי:   "אמ�ר�ת�טז,ב) (ת�
נ�י ד� י א+ ת' ב� ּכַהֶׁש ה, טו� ת� ע�ל�יך."  ב�ל א�

ם , [ אכ�ל�ת� א' ]49וב&ר�כ�ת�
.  מ'ּׁש�ל�ך כ�א'לו כ'ב�י�כ�ל אכ�ל�ת�

ר:  ד�ב�ר אח&
י ת' ב� יך",  ב�ל "טו� ל� ע�

ּכַהֶׁש ה ל� ב� י א+נ'י מ� ת' ב� ב�גופ�ך.  טו�
ר:  ד�ב�ר אח&

י ת' ב� יך",  ב�ל "טו� ל� ע�
ת כ�ל י'ב�ל�לו בו� טו� או ּכַהֶׁש ה� י�ב� ע�ל�יך.  ו�

ר א:  ר�ב'י אמ� אח�
ּכַהֶׁש הו ל מ� ע�ל�יך"?  "ב�

י ינ' א& ּכַהֶׁש ה מ&ב'יא ש� ב� מ'ב�ל�ע�ד�יך.  ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם ע�ל טו�
ּכַהֶׁש ה מ� ר:  ד�א�ת� כ� אמ�

יש י�ר'ים לא  "וב'ל�ע�ד�יךמא,מד) (ב�ר&אש'ית ת א' ".  א� י�דו�
נ&י ח'הֶלֲעַּי�א:  ר�ב'י ת�

ּכַהֶׁש ה'לול'ים",   "ק�ד�שיט,כד) (ו�הֶלֲעַּי'ק�ר�א
ד מ& ל� נ�יו ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט�עון ש�ּכַהֶׁש הוא מ� פ� ול�אח+ר�יו.  ל�

ן כ� ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה מ' יב� ק' או�מ&ר:  ע+
ם לא ע� ט� ך.  ע�ד כ�לום אד�ם י' ר& ב� הֶלֲעַּי� ש�



י�ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י ח�ג�י ר�ב'י מ� ר� י ס�ל�קון י' מ& ּכַהֶׁש ה.  ל� את� ט� ח�
ן.  וב&ר�ך ח�ג�י ר�ב'י ק�פ�ץ יּכַהֶׁש ה� ל& ע+
ר י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� מ� ר� י'

ת ש�כ�ל ע+ב�ד�ת� י�אות" וו� צ� מ' ת ּכַהֶׁש ה� עונו� ּכַהֶׁש ה."  ט� כ� ר� ב�
ן נ�י' ת ש�כ�ל ומ' וו� צ� מ' ת ּכַהֶׁש ה� עונו� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה?  ט�

א ר�ב'י חומ� נ� ר:  ר�ב'י ב�ש&ם כ�ּכַהֶׁש ה+נ�א ב�ר א�ב�א ר�ב'י ת� ז� ע� ל� א�
ת ל�ך  "ו�א�ת�נ�ּכַהֶׁש הכד,יב) (ש�מו�ת ן לGח�ת א� ב� א� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ר� תו� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה",  ו� ו� צ� מ' ּכַהֶׁש ה� ו�

יש ק' ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' ר� ל�מ'צ�ו�ּכַהֶׁש ה:  תו�
ּכַהֶׁש ה עונ�ּכַהֶׁש ה תו�ר�ּכַהֶׁש ה מ� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  ט�
ּכַהֶׁש ה אׁשַאָה ף ו� צ� ת מ' עונו� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ט�
נ�ן ר�ב'י ח� א נ�ס�ב יו� ת� י� יו, ל�פ�נ�יו וב&ר�ך ז� ר� אח+  ול�

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ו� ר ח' א ב� ב&י��������8 :ּה.  מ'ס�ת�כ�ל ו�
ר נ�ן:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� ח� יו�

ּכַהֶׁש ה מ� י�א, ל� ל� ב� כ�ל א�ת� "ב� ת� ס� ב'י?  מ'
ין ש�ּכַהֶׁש הוא "כ�ל ל�ך ל&ית מ' ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה,  מ'

עון יו"?  ל�פ�נ�יו ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט� ר� אח+ ול�
ית ל&י��������8 :ּה,  א'
ּכַהֶׁש ה ל&י��������8 :ּה?  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה ומ�

נ&י פ� .  ש�ג�ל�ע'ינ�תו� מ' תו� ט� ע� מ� מ�
ית ל& נ�ן ל�ר�ב'י ל&י��������8 :ּה ו� ח� ?  ש�ג�ל�ע'ינ�תו� יו� תו� ט� ע� מ� מ�

ּכַהֶׁש ה נ�ן?  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה ע+ב�ד מ� ח� יו�
ּׁשום ב'ר�י�ּכַהֶׁש ה.  מ'

י��������8 :ּה ת& ל� נ�ן ד�ר�ב'י מ' ח� אמ�ר�ּכַהֶׁש ה,  יו�
לו ש�כ&ן פ' ש�ל�ע&נ�ב,  אח�ת פ�ר'יד�ּכַהֶׁש ה אכ�ל א+

ש�ל�ר'מו�ן,  אח�ת פ�ר'יד�ּכַהֶׁש ה או�
עון ש�ּכַהֶׁש הוא .  ל�פ�נ�יּכַהֶׁש ה� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט� יּכַהֶׁש ה� ר� אח+ ול�

ן מ� ז� ן, ב' ים כ�מו�ת ש�ּכַהֶׁש הוא י�י' ר' מ� ּכַהֶׁש הוא, או� יו:  ש� ל� ע�
ּכַהֶׁש ה�ע&ץ",  פ�ר'י "בו�ר&א

ין א& ין ו� ל' ט� נו נו� מ� ם.  מ' י' ד� הֶלֲעַּי� ל�
ן מ� ז� ים ש�ּכַהֶׁש הוא ב' ר' מ� זוג, או� ע�ל�יו:  מ�

ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן",  פ�ר'י "בו�ר&א
ין ל' ט� נו� נו ו� מ� ל�הֶלֲעַּי�ד�י'ם.  מ'

ר.  ר�ב'י ד'ב�ר&י ז� יע� ל' א?
ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�

ין ין ח�י ב& מ�זוג,  ב&
ים ר' מ� ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן",  פ�ר'י "בו�ר&א ע�ל�יו או�
ין ל' ט� נו� נו ו� מ� ל�הֶלֲעַּי�ד�י'ם.  מ'

ר א:  ר�ב'י אמ� ב� א�
ין ן מ'ּׁשום בו� א& ד� א[כ�ל'ין.  אב�

ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י ב�ש&ם ז�ב�ד'י ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ב� א�
ים ש�מ�ן ר' מ� ת, או� י' ּכַהֶׁש ה�ע&ץ".  פ�ר'י "בו�ר&א ע�ל�יו ז�
ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� ר ח' י פ�פ�א ב� מ& Gז�עו�ר�א:  ר�ב'י ק

א נ&ית� ת� כ&ן:  אמ�ר�ּכַהֶׁש ה ומ�



ן "חוץ ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן,  מ'
ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן".  פ�ר'י "בו�ר&א או�מ&ר ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן ש�ע�ל

או ן, ל� י�י' ּכַהֶׁש הוא?  ש�חוק ו�
ן "חוץ א�ל�א מ�ר ל�א ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן",  מ'
א אר ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר'ים,  כ�ל ש�
ינ�ן ש�ּׁש�חוק'ין פ'י ע�ל אׁשַאָה ף ע& ן, ב� ן.  ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה&

א ר�ב'י ב� ר:  א� אמ�
ן ר�ב יּכַהֶׁש הו� ר& ל, ת� מוא& אמ�ר'ין:  וש�

ים י�ר�ק ר' מ� לוק, או� ע�ל�יו:  ש�
".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב'ד�ב�רו�

א ר�ב'י ר� עו� ל:  ב�ש&ם ז� מוא& ש�
ש�ּׁש�ל�ק�ן,  ל�פ�תו�ת ר�אש&י

ם ים ב�ע&ינ�ן א' ר' מ� ן, או� ם:  ּכַהֶׁש ה& יּכַהֶׁש ה� ל& ע+
ּכַהֶׁש ה";  פ�ר'י "בו�ר&א מ� ד� א+ ּכַהֶׁש ה�

ים ר' מ� ן, או� ק� ח� ן:  ש� יּכַהֶׁש ה� ל& ע+
".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב'ד�ב�רו�

ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
א נ&ית� ת� כ&ן:  אמ�ר�ּכַהֶׁש ה ומ�

ן "חוץ ּכַהֶׁש ה�פ�ת,  מ'
יא או�מ&ר ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�פ�ת ש�ע�ל צ' מו� ן ל�ח�ם "ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ".  מ'

או ת, ל� יא?  ש�חוק�ּכַהֶׁש ה ופ� ּכַהֶׁש ה'
ן "חוץ א�ל�א מ�ר ל�א ּכַהֶׁש ה�פ�ת",  מ'
א אר ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר'ים,  כ�ל ש�
ינ�ן ש�ּׁש�חוק'ין פ'י ע�ל אׁשַאָה ף ע& ן, ב� ן.  ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה&

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ו� ח� יו�
ת י' יו:  כ�בוש, או�מ�ר'ים ז� ל� ע�

ּכַהֶׁש ה�ע&ץ".  פ�ר'י "בו�ר&א
ין ר�ב'י י�מ' נ� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם י�פ�ת ב�ר ב' ח� יו�
ים י�ר�ק ר' מ� לוק, או� ע�ל�יו:  ש�

".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב'ד�ב�רו�
ר ל ר�ב'י אמ� מוא& ב ב�ר ש� ק:  ר� ח� צ� י'

א נ&ית� ת� א מ� ע� הֶלֲעַּי� ס� ין ל�ר�ב'י מ� י�מ' נ� ב,ו) (פסחיםי�פ�ת:  ב�ר�ב'י ב'

לא כ�בוש'ין לא "א+ב�ל מ�בGּׁש�ל'ין".  ו�לא ש�לוק'ין ו�
ם ן,  ב�ע&ינ�ן א' ּכַהֶׁש ה&

א אד�ם צ& ן י�ד&י ב�ּכַהֶׁש ה�ן יו� ת� ב� ב�פ�ס�ח.  חו�
ר א:  ר�ב'י אמ� ר� עו� ז�

ן נ�ן ר�ב'י מ'ן מ'ש�מ�ע י�ד�ע מ� ח� י�אות?  יו�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� ין ר�ב'י או� ו� י�מ' נ� י�פ�ת?  ב�ר ב'
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ל�א ר ח' א!  ב� ו�

ד עו� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן ו�
ן נ�ן מ�ּכַהֶׁש ה מ' א+ ין ד� י' מ�  ח�

ין נ' ב� א,  ע�ל'ין ר�ב�ר�ב�הֶלֲעַּי�א ר� י�ת� ר� אב� ין גדולים <חכמיםל� נ�ס' כ� חודש> ראש לסעודות נ'

ין ב' נ�ס� ין ו� ס' מו� ין תור� כ' ר� ב� ּכַהֶׁש ה".  פ�ר'י "בו�ר&א ע+ל&יּכַהֶׁש הו�ן ומ� מ� ד� א+ ּכַהֶׁש ה�



ין ס' מו� תור� ן?  ש�לוק'ין ל�או ו� ּכַהֶׁש ה&
ן יא, ת&ימ�ר, ש�נ�י�א א' "מ�רו�ר'ים",  ּכַהֶׁש ה�תו�ר�ּכַהֶׁש ה  ש�אמ�ר�ּכַהֶׁש הּכַהֶׁש ה'

ן יו� ין, כ& ס' מו� ּכַהֶׁש ה תור� ל� ט� ן, ב� ק� ל� ּׁש� מ�ר�ת�ן.  ש�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& א�בון:  ב&יר�ב'י יו�
א ל� ין:  ו� יג' ל' פ�

ל ת, ע� י' כו� י�ד&י ז� ר� ד� י,  ל&אכ&ל ש� ח�
ּכַהֶׁש הוא.  ש�כ�בוש, ב�ע&ינו� פ'י ע�ל אׁשַאָה ף

ן יו� ק, כ& נ�ּכַהֶׁש ה.  י�ר� ת� ש� , נ' קו� ל� ּׁש� ש�

ר:  אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�
גון ל� פ� ת� י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י א' מ� ח� ין,  נ� נ' ב� ר� ו�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ח� ר:  נ� אמ�
יא צ' מו� ן ל�ח�ם "ּכַהֶׁש ה� ץ";  מ' אר� ּכַהֶׁש ה�

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ו�
יא צ' ן ל�ח�ם "מו� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ"  מ'

י�ן ין פ�לGג�ו�ת�א א'ל�י'ן את� נ' א' פ�לGג�ו�ת�א.  כ�
ל�פ�ת, 

נ�א ר�ב'י ינ� ל ו�ר�ב'י י'צ�ח�ק ב�ר ח' מוא& י, [ ב�ר ש� ימ& ]50א&
ר:  ח�ד אמ�

ּכַהֶׁש ה,  ל�פ�ת, "לא ת� י� ת" ּכַהֶׁש ה� פ�
נ�א ר� ח[ ר:  ו� אמ�

יא ל�פ�ת, "לא ת" ּכַהֶׁש ה' ת.  ע+ת'יד�ּכַהֶׁש ה פ� יו� ּכַהֶׁש ה� ל'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' י (ת� ּכַהֶׁש ה' ב,טז) "י� אש ב�אר�ץ ב�ר פ'ס�ת ע� ר� ּכַהֶׁש ה�ר'ים".  ב�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� א:  ר�ב'י קGמ&י ב�ר&יך י' ר� עו� ז�
יא צ' מו� ן ל�ח�ם "ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ",  מ'
י��������8 :ּה.  ס& ל� ק� ו�
י ב' ר� ּכַהֶׁש ה, כ� י�ּכַהֶׁש ה?  מ� מ� ח� נ�

ב ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ר& ע� ת.  ר�אש&י ל� הֶלֲעַּיו� ת' או�
ן מ' ּכַהֶׁש ה, "ּכַהֶׁש ה� ת� ע� דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ& ץ", ש� אר� ב ּכַהֶׁש ה� ר& ע� ת!  ר�אש&י ל� הֶלֲעַּיו� ת' או�

י��������8 :ּה ע�ל ת& ע� י�ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ד� מ� ח� ן",  פ�ר'י , "ּכַהֶׁש ה�בו�ר&אנ� פ� ג� ּכַהֶׁש ה�
ן ו�ע�ל ּכַהֶׁש הו� ת� ע� ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן".  פ�ר'י , "בו�ר&אד�ר�ב�נ'ין ד�
ן ר�ב'י יק� ר' ר:  ז� אמ�
א ר�ב'י ר� עו� י:  ז� ע& ב�
ן א ד'נ�ס�ב אּכַהֶׁש ה& ס� מו� ל ומ�ב�ר&ך תור� פ� י, ונ� לו� נ&י��������8 :ּה,  ע+ מ'
ּכַהֶׁש הו ן ע+לו�י מ�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ� מ� י�נות?  ז� נ� ת'
ּכַהֶׁש הו ין ב&ינו� מ� ב& ם?  א�מ�ת ל� י' מ� ּכַהֶׁש ה�

ין:  ר' אמ�
ן,  מ� ךת� כ� ן ל� ו& ּכַהֶׁש ה.  ד�ע�תו� כ' ל� ח' ת� מ'
תו� כ'ו&ן ל�כ�ך לאּכַהֶׁש ה�כ�א,  ב�ר�ם ע� מ'ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה.  ד�

נ&י ח'הֶלֲעַּי�א:  ר�ב'י ת�
ין ת ע�ל מ�ב�ר�כ'ין א& פ� פו�ר&ס.  ש�ּכַהֶׁש הוא ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה א�ל�א ּכַהֶׁש ה�

ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� ר ח' א:  ב� ו�
ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� אמ�
ן לחם> <כיכרע+לו�י,  ומ�ב�ר&ך ע'גול�א ד'נ�ס�ב אּכַהֶׁש ה&



ּכַהֶׁש הוא י ל�א ו� ב'יד&י��������8 :ּה,  את&
י מ�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה צ�ר'יך לו� י�נות.  ז�מ�ן ע+ נ� ת'
ר חום ר�ב'י אמ� נ� יוד�ן:  ב�ר ת�
ר:  צ�ר'יך מ� לו�

ו�ע&ד",  ל�עו�ל�ם מ�ל�כותו� כ�בו�ד ש&ם "ב�רוך
ל�ב�ט�ל�ּכַהֶׁש ה.  ש�מ�י'ם ש&ם ל�ּכַהֶׁש ה�ז�כ'יר ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא

ּכַהֶׁש ה ע�ד מ� י'פ�ר�ס?  כ�
ינ�א ר�ב'י נ' נ�א,  ו�ר�ב'י ח+ מ�
ר ח�ד כ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�י'ת,  : ע�דאמ�

נ�א ר� ח[ דאמ�ר ו� חות : ע� מ'כ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�י'ת.  פ�
ן נ&ינ�ן "כ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�י'ת", כ�י'י ד�מ�ר מ� ת� ת�מ�ן:  ד'

ין "ו�כGל�ן ית' ת' ת".  פ� י' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� כ�
ן ד ד�מ�ר מ� חות "ע� מ'כ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�י'ת",  פ�

נ&י אל:  ר�ב'י ת� ע& מ� ש� י'
לו פ' ��������8 :ּה א+ יר� ז' ח� ל�ס�ל�ת���������8 :ּה.  מ�

נ&י:  ת�
ים כ�ל ר' מ� או� לש אח+ר�יו ש� ב�ר�כו�ת,  ש�

ים ר' מ� יא ל�פ�נ�יו או� צ' מו� ן ל�ח�ם "ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ",  מ'
יו ש�א&ין ו�כ�ל ר� לש אח+ ב�ר�כו�ת,  ש�
ין נ�יו או�מ�ר'ים א& פ� ם "ּכַהֶׁש ה�מו�צ'יא ל� ח� ץ".  מ'ן ל� אר� ּכַהֶׁש ה�

יבון:  ת' ּכַהֶׁש ה+
חות ּכַהֶׁש ה+ר&י מ'כ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�י'ת,  פ�
ין ּכַהֶׁש ה+ר&י יו או�מ�ר'ים א& ר� לש אח+ ב�ר�כו�ת,  ש�

ּכַהֶׁש ה ת� ע� נ�יו י�אמ�רו לא מ& פ� ם "ּכַהֶׁש ה�מו�צ'יא ל� ח� ץ"!  מ'ן ל� אר� ּכַהֶׁש ה�
ר:  אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�

ים ל'ש�אר ינ' מ' נ'צ�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה�

א ר�ב'י ב� ב:  ב�ש&ם א� ר�
ין ב' Gס ם א+סור'ין מ� ע� ט� ּכַהֶׁש ה�מ�ב�ר&ך.  ש�הֶלֲעַּי'ט�ע�ם ע�ד כ�לום ל'

ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�
ין ת' דּוּמַע הָלָע אֹּלא פ'י ע�ל אׁשַאָה ף שו� ש�ת�ּכַהֶׁש ה.  ש�

יג?  ל' ּכַהֶׁש ה, ופ� חלוק> <ּכַהֶׁש הואמ�

ּכַהֶׁש ה ב,  ד�מ�ר מ� ר�
ין כGל�ן ב�ש�ּכַהֶׁש ה�יו קוק' א�ח�ד.  ל�כ'כ�ר ז�

ּכַהֶׁש ה ל&ו'י,  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ד�מ�ר מ�
ד כ�ל ב�ש�ּכַהֶׁש ה�יו ח� סו� ו�א�ח�ד א� .  כו� ב�י�דו�

נ&י:  ת�
ך ר& ב� מ� ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה,  י�דו� פו�ש&ט ּכַהֶׁש ה�

ם א�ל�א ,  כ�בו�ד לו� ל�ח+לק ר�צ�ּכַהֶׁש ה א' ל�ר�בו�
ל ל�מ'י או� דו� ג� נו ש� מ� שות מ' ר� ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה� ר� תו� .  ב� ב�י�דו�

פורס> <כשּכַהֶׁש היּכַהֶׁש הק�צ&י,  ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ר�ב, כ�ד

ּכַהֶׁש ה ו� יג ט�ע&ים ּכַהֶׁש ה+ ל& פ� י��������8 :ּה, ומ� אל& מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ינ&י��������8 :ּה,  ב' ימ'  <מחלק>ב'
ר:  חונ�א ר�ב אמ�



ן ב ד�מ�ר אּכַהֶׁש ה& ב�ר&יך!"  ב�ר&יך, ס�ב "ס�
ין ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה�פ�ס&ק מ'ּׁשום בו� א&

ינ�א "ּכַהֶׁש ה�ב ו& א!"  אח� הֶלֲעַּי� ר� תו� לשוורים> ערבּכַהֶׁש ה ז�מורו�ת <תןל�

ּׁשום בו� י&ש ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה�פ�ס&ק מ'
ר:  חונ�א ר�ב אמ�

א,  ּכַהֶׁש ה�ד�א ית� ת' דבש> עם שעורים <קמחש�

א ד� ּכַהֶׁש ה� א,  מו�ר�ת�א ו� ת� יק� ח' שחוק> מור < שרׁשַאָה ףש�

ים ר' מ� ".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ע�ל�יו או� ב'ד�ב�רו�
ר:  חונ�א ר�ב אמ�

ן ּכַהֶׁש ה+ר&י נ�ת� לא פ'יו, ו�ש�כ�ח ל�תו�ך ש� ך,  ו� ר� ב&
ם ן,  ּכַהֶׁש ה�יו א' ט� ל� ין, פו� ק' ש� מ�
ם ן ּכַהֶׁש ה�יו א' ק� ל� ס� ין, מ� ל' כ� ל�צ�ד�ד'ין.  א[
ק ר�ב'י ח� צ� ר י' מ�ר'י,  ב�
י מ& Gבון ב&יר�ב'י יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ח� יו�

לו פ' יב:  א[כ�ל'ין א+ ת' כ� ן, ד' ט� ל� פו�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ך פ'י  "י'מ�ל&אעא,ח) (ת� ת� ל� ּכַהֶׁש ה' ך".  ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם כ�ל ת� ת� אר� פ� ת'

ס ס& כו� ר א�ת ּכַהֶׁש ה� מ& ין, או� ט' ח' ע+ל&יּכַהֶׁש ה�ן:  ּכַהֶׁש ה�
ינ&י "בו�ר&א ין".  מ' נ' עו� ר� ז&

י�ן פ� וב'ּׁש�ל�ן,  א+
ן מ� ז� ת,  ש�ּכַהֶׁש ה�פ�רוסו�ת ב' מו� הֶלֲעַּי� ק�
ר מ& יא ע+ל&יּכַהֶׁש ה�ן או� צ' מו� ן ל�ח�ם "ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ",  מ'

ך ר& ב� יו ומ� ר� אח+ לש ל� ב�ר�כו�ת.  ש�
ם ת א&ין א' רוסו� פ� ת,  ּכַהֶׁש ה� מו� הֶלֲעַּי� ק�

ר מ& ינ&י "בו�ר&א ע+ל&יּכַהֶׁש ה�ן או� ת",  מ' נו� זו� מ�
ך ר& ב� יו ומ� ר� ין אח�ת ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה אח+ ע& לש.  מ& ש�

ּכַהֶׁש ה ע�ד מ� ת?  י�ּכַהֶׁש הו כ� רוסו� פ�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& נ�א א�בון ב&יר�ב'י יו� ּכַהֶׁש ה+ ר כ� הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ב� כ' ל� ב:  ב�ש&ם מ� ר�
ים.  ע�ד ית' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז& כ�

ס ס& כו� ז,  א�ת ּכַהֶׁש ה� ר� א� ּכַהֶׁש ה�
ר מ& ינ&י "בו�ר&א ע�ל�יו או� ין".  מ' נ' עו� ר� ז&
יו� פ� , אׁשַאָה ף א+ ת,  ש�ּכַהֶׁש ה�פ�רוסו�ת פ'י ע�ל וב'ּׁש�לו� מו� הֶלֲעַּי� ק�

ר מ& ינ&י "בו�ר&א ע�ל�יו או� ת",  מ' נו� זו� מ�
ינו� א& אח+ר�יו.  ל�ב�ר&ך צ�ר'יך ו�
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ר:  י' אמ�

ּכַהֶׁש ה".  פ�ר'י "בו�ר&א מ� ד� א+ ּכַהֶׁש ה�
י ב�ר&יך מ�ר'ינ�ּכַהֶׁש ה ב�ר מ& Gז�עו�ר�א ר�ב'י ק 

י מ& Gק ו�א:  ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ו�
".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב'ד�ב�רו�

ן ר�ב'י עו� מ� ר:  ח�ס'יד�א ש' מ& או�
ינ&י "בו�ר&א ים".  מ' נ' ד� ע+ מ�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& א�בון:  ב&יר�ב'י יו�
א ל� ין:  ו� יג' ל' פ�
ן ינ&י "בו�ר&א ד�מ�ר מ� ת",  מ' נו� זו� מ�



ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� גוש> <ּכַהֶׁש העשויבול;  ד�ע+ב'יד ב�

ן ּכַהֶׁש ה�א+ד�מ�ּכַהֶׁש ה",  פ�ר'י "בו�ר&א ד�מ�ר מ�
ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� יר ב� ר' ב� ; ד'

ן ל ד�מ�ר מ� כ� ּכַהֶׁש ה� י�ּכַהֶׁש ה "ש� ּכַהֶׁש ה� ",  נ' רו� ב� ד� ב'
ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� יק ב� ל' ש� ; ד'

ן ינ&י "בו�ר&א ד�מ�ר ומ� מ�ע+ד�נ'ים",  מ'
ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� <קצוץ>ד'ט�ר'יׁשַאָה ף.  ב�

דון ע�ד ב�ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה.  כ�
ב�סו�ׁשַאָה ף, 

נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ן ר�ב'י ב�ש&ם יו� עו� מ� ח�ס'יד�א:  ש'
ינ&י ב�ר�א "א+ש�ר ן מ' ד& ע� ים, ל� נ' ד� ע+ י,  כ�ל נ�פ�ש ב�ּכַהֶׁש ה�ן מ� ח�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� .  ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה�אר�ץ יי, ע�ל א� מ�ע+ד�נ�יּכַהֶׁש ה�

א ר�ב'י ב� ר א� ק ר�ב'י ב�ש&ם י�ע+ק�ב ב� ח� צ� ּכַהֶׁש ה:  י' ב� Gר
כ&ל ר�ב'י, כ�ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה י�ּכַהֶׁש ה או� ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר או� ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה� יצ� ר: [ ב& מ& ]51או�

ת ר�בו�ת נ�פ�שו�ת ב�ר�א "א+ש�ר יו� ח+ ּכַהֶׁש ה� ן ל� ּכַהֶׁש ה� ח�י,  כ�ל נ�פ�ש ב�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ים."  יי, ח�י א� מ' ל� עו� ּכַהֶׁש ה�

דון ע�ד ב�סו�ׁשַאָה ף.  כ�
ּכַהֶׁש ה?  ל� ח' ת� ב�

ר ח�ג�י:  ר�ב'י אמ�
ינ&י "בו�ר&א ת".  מ' שו� פ� נ�
יב ת& יו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+
א ּכַהֶׁש ה� א ו� נ&ית� ת� א:  מ� יג� ל' ו,ג) (ברכותפ�

ת ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה�גו�ב�י ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה�ח�מ�ץ "ע�ל לו� ב� נו� או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�
".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב'ד�ב�רו�

ן ד& ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש הוא?  נ�פ�ש מ'ין , לאגו�ב�י ו�
י�א א ש'מ�עו�ן ד�ר�ב'י את� יד� ס' כ�ר�ב'י,  ח�
ן ו�ד'ב�ר&י נ&יּכַהֶׁש ה� ג�מ�ל'יא&ל, ד'ת�נ&י:  כ�ר�ב�ן ש�

ּכַהֶׁש ה ר י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�כ�ל�ל ז� מ& ג�מ�ל'יא&ל:  ר�ב�ן מ'ּׁשום או�
ין ש�ּכַהֶׁש הוא כ�ל מ' ינו� ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה מ' א& ין ו� מ' ד�ג�ן,  מ'

ין מ' או� ו�לא ד�ג�ן מ' פ� פ�ת,  א+
ר:  ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן מ& או�

יו מ�ב�ר&ך ר� אח+ לש ל� ב�ר�כו�ת.  ש�
ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�

ת.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה אח�
ינו� ו�כ�ל א& ין ש� מ' ינו� ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה מ' א& ין ו� מ' ן,  מ' ג� ד�
ר:  ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן מ& או�

נ�יו מ�ב�ר&ך פ� ול�אח+ר�יו,  ל�
ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�

ינו� מ�ב�ר&ך א& נ�יו, ו� פ� ל�אח+ר�יו.  מ�ב�ר&ך ל�

ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם א'ד&י ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י נ' ח+
ין ש�ּכַהֶׁש הוא כ�ל ע& ּכַהֶׁש ה וכ�ע&ין ס�ל�ת כ� יט� ל' ת ח+ ש� מ& ח+ ין,  ומ& ינ' מ' ּכַהֶׁש ה�

ר מ& ינ&י "בו�ר&א ע�ל�יו או� ת",  מ' נו� זו� מ�
ך ר& ב� יו ומ� ר� אח+ ין אח�ת ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ל� ע& לש.  מ& ש�

ין ש�ּכַהֶׁש הוא ו�כ�ל ע& ּכַהֶׁש ה וכ�ע&ין ס�ל�ת כ� יט� ל' ינו� ח+ א& ין,  מ&ח+מ&ש�ת ו� ינ' מ' ּכַהֶׁש ה�
ר נ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� יו�



א ר�ב'י ש�ל�ח יר� ע& י ז� ב& ן ג� י' ל� רון י�נ�י ר�ב'י ד�ב&ית א' אמ� ל'י,  ו�
ית ל& ּכַהֶׁש ה י�ד�ע א+נ�ּכַהֶׁש ה ו� ל'י.  אמ�רון מ�
י י' עכשיו> <מּכַהֶׁש היכ�דון?  מ�

ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ּכַהֶׁש ה ר� ב� ת� ס� ל מ' כ� ּכַהֶׁש ה� י�ּכַהֶׁש ה "ש� ּכַהֶׁש ה� ".  נ' רו� ב� ד� ב'

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� י:  י' ע& ב�
ן ד& ל וב�ד�ע�ת&י��������8 :ּה ס�ל�ת ד�א+כ�ל ּכַהֶׁש ה� יכו� פ'ת�ּכַהֶׁש ה,  מ&
ּכַהֶׁש הו ב�סו�פ���������8 :ּה?  ע+ל���������8 :ּה מ�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ן כ& ּכַהֶׁש ה� ן ס�ל�ת י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י א+כ�ל ל�א ו� י?  מ' מו� <וכך>יו�

אלא...> ּכַהֶׁש הספק <איןד'יל�א,  צ�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ל&ית

ּכַהֶׁש ה מ� ם ּכַהֶׁש הוא ל� ת& ב�אר�ץ?  ב���������8 :ּה חו�
נ&י:  כ�ב'ר�כ�ת נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ית ת� ים, ד' ל' ע+ פו�

ים ל' ע+ פו� אכ�ּכַהֶׁש ה עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו ּכַהֶׁש ה� ל� ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת,  ב�ע�ל ע'ם מ�
לו ּכַהֶׁש ה+ר&י ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ�ב�ר�כ'ין א&

ין ל' ל� כו� ם ו� י' ל� ירוש� ל' ב�ש�ל�א�ר�ץ,  ש�
ין מ' ת� חו� ץ.  ו� ר� א� ל� ש� ב�

ם א+ב�ל ין ּכַהֶׁש ה�יו א' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ן,  ע'מו� עו� ד� עו� ס� ב'
כ&ל ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת ב�ע�ל ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה או� ן,  או� ּכַהֶׁש ה� מ� ע'

לו ּכַהֶׁש ה+ר&י אר�ב�ע.  מ�ב�ר�כ'ין א&
ע� ל���������8 :ּה ע�ב�ד'ין י�נ�י ר�ב'י ד�ב&ית ב& ט� מ� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  כ�
ּכַהֶׁש הו ע?  מ&ע&ין ב���������8 :ּה ל�ּכַהֶׁש ה�ז�כ'יר מ� ר� א� מ� ּכַהֶׁש ה�
ר א ר�ב'י אמ� ב� ר א� ינ�א:  ב� מ' ז�
א ר�ב'י יר� ע& יר ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ז� כ' ז� ע.  מ&ע&ין ב���������8 :ּה מ� ר� א� מ� ּכַהֶׁש ה�

ר י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� מ� ר� י'
יל א' ז�ע&יר�א,  ר�ב'י ל���������8 :ּה ו�ח�ש ּכַהֶׁש הו�
מ&חוש.  אנו צ�ר'יכ'ין

נ&י:  ת�
ין כ' ר� ב� ר.  מ'ן כ�ש�ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�ד�ג�ן ע�ל מ� ח� ב� Gמ ּכַהֶׁש ה�

ין ק' ס� לו� ל וש�ל&מ�ּכַהֶׁש ה ק� ע� ב� ל� ת,  ש� י' ב� לחם> <כיכרּכַהֶׁש ה�

ר מ& ּכַהֶׁש ה�ק�לו�ס�ק'ין.  ע�ל או�
ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת,  ש�ל�ב�ע�ל וש�ל&מ�ּכַהֶׁש ה ש�ל�ק�לו�ס�ק'ין פ�רוס�ּכַהֶׁש ה
ר מ& ל ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ל&מ�ּכַהֶׁש ה ע�ל או� ע� ב� ל� ת.  ש� י' ב� ּכַהֶׁש ה�

ין פ�ת ט' ת ח' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�עו�ר'ין,  ופ�
ר מ& ש�ל�ח'ט'ין.  ע�ל או�

ין פ�רוס�ּכַהֶׁש ה ט' ח' ל� ין,  וש�ל&מ�ּכַהֶׁש ה ש� ר' עו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ל' ש�
ר מ& ין.  ּכַהֶׁש ה�פ�רוס�ּכַהֶׁש ה ע�ל או� ט' ח' ל� ש�

ת ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�עו�ר'ין פ�ת כGס�מ'ין,  ופ�
ר מ& ין.  ע�ל או� ר' עו� ל� ןָטָּׂש� ש�
לא ּכַהֶׁש ה+ נ�ּכַהֶׁש ה?  י�פ�ּכַהֶׁש ה ש�ל�כGס�מ'ין ו� מ� מ'
ין ש�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּזו� א�ל�א מ' זו� מ' ּכַהֶׁש ה, ו� ע� ב� ין א&ין ש' מ' ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה.  מ'
א:  ר�ב'י ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ר� עו� ז�

ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה'יא, ד�ר�ב'י יוד� ר:  יוד� אמ�



ם ן י&ש א' ינ&יּכַהֶׁש ה� ין ב& מ' מ�ב�ר&ך.  ּכַהֶׁש הוא ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה, ע�ל�יו מ'
אּכַהֶׁש ה פ�ת מ& ת ט� ט�ּכַהֶׁש הו�ר�ּכַהֶׁש ה,  ופ�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א ב� ר:  ו� אמ�

ר מ& ּכַהֶׁש ה.  ע�ל או� ר� ּכַהֶׁש הו� ט� ּכַהֶׁש ה�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה פ�ת ק' אּכַהֶׁש ה נ� מ& סובין> מלא <לחםט�ּכַהֶׁש הו�ר�ּכַהֶׁש ה,  ק'ב�ר ופ�ת ט�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' א:  ר�ב'י ב�ש&ם א�ד�א ב� אח�
יז�ּכַהֶׁש ה ע�ל י�ב�ר&ך.  ש�הֶלֲעַּי'ר�צ�ּכַהֶׁש ה מ&ּכַהֶׁש ה�ן א&

ד�ק�ל> <לבקור�א, 

ל:  ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י מוא& ש�
ר מ& ּכַהֶׁש ה�ע&ץ".  פ�ר'י "בו�ר&א ע�ל�יו או�

נ�א ש�אול:  ב�ן ח�ל�פ�ת�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ת�
".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב'ד�ב�רו�

נ&י :  ר�ב'י ת� ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�
ינ&י "בו�ר&א ד�ש�א'ים".  מ'

א נ&ית� ת� י�א ד�ר�ב'י מ� ע� ש� יג�א או� ל' י:  פ� לו� ע+
לו א& ינ&י ּכַהֶׁש ה&ן "ו� ד�ש�א'ים:  מ'

ס ינ�ר� ק' ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ימ� ל' ח+ ּכַהֶׁש ה� מוע� ו� ד� ּכַהֶׁש ה� ד."  ו� אט� ּכַהֶׁש ה� ו�

ת כו� ר� ו,ב]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ּכַהֶׁש ה",  פ�ר'י "בו�ר&א ּכַהֶׁש ה�א'יל�ן פ&רו�ת ע�ל ב&ר�ך מ� ד� א+ ּכַהֶׁש ה�
א;  י�צ�

ץ פ&רו�ת ו�ע�ל אר� ּכַהֶׁש ה�ע&ץ",  פ�ר'י "בו�ר&א ּכַהֶׁש ה�
א.  לא י�צ�

ם ו�ע�ל ם, א' ל",  אמ�ר כGל� כ� ּכַהֶׁש ה� "ש�
א. י�צ�

[תלמוד] 

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� אח�א:  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ב�ש&ם ח'
ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה'יא,  יוד�
ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ת א�ת ע�ב&יד יוד� נו� יל� א' כ�ק�ּׁש'ים.  ּכַהֶׁש ה�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
יא.  ּכַהֶׁש ה�כ�ל ד'ב�ר&י ּכַהֶׁש ה'
ן פ&רו�ת יל� א' ל ּכַהֶׁש ה� ל� כ� ּכַהֶׁש ה,  פ&רו�ת ב' מ� ד� א+ ּכַהֶׁש ה�
ין א& ּכַהֶׁש ה פ&רו�ת ו� מ� ד� א+ ל ּכַהֶׁש ה� ל� כ� ּכַהֶׁש ה�ע&ץ.  פ&רו�ת ב'

ר:  חונ�א ר�ב אמ�
ן מ'ן חוץ י' הֶלֲעַּי� ת.  ומ'ן ּכַהֶׁש ה� פ� ּכַהֶׁש ה�

א נ&ית� ת� ּכַהֶׁש ה מ� ר� ן:  אמ� ו,א) (ברכותכ&

ן "חוץ ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן,  מ'
ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן",  פ�ר'י "בו�ר&א או�מ&ר ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן ש�ע�ל
ת, [ מ'ן חוץ פ� ]52ּכַהֶׁש ה�

יא או�מ&ר ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�פ�ת ש�ע�ל צ' מו� ן ל�ח�ם "ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ."  מ'



נ&י  ת�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר:  יו�
נ�ּכַהֶׁש ה כ�ל ש� מ� ים,  ש�ט�ב�עו ּכַהֶׁש ה�מ�ט�ב&ע� ע�ל ּכַהֶׁש ה� מ' כ� ח+
א לא .  י�ד&י י�צ� תו� ב� חו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י או�מ&ר:  יוד�
לא ש�נ'ש�ת�נ�ּכַהֶׁש ה כ�ל , ו� י�תו� ר� ב' ,  ש'נ�ּכַהֶׁש ה מ' ב'ר�כ�תו�
א.  לא י�צ�
יר ר�ב'י א' או�מ&ר:  מ&

לו פ' רוך אמ�ר א+ ּכַהֶׁש ה",  ּכַהֶׁש ה�ח&פ�ץ ש�ב�ר�א "ב� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה "מ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה",  ּכַהֶׁש הוא נ�א� ז�

א.  י�צ�
ל:  ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י מוא& ש�

יר.  כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה א' מ&
י��������8 :ּה ת& ל� ב מ' ר� ּכַהֶׁש ה ד� ר� ן:  אמ� כ&

א פ�ר�ס�י ח�ד ת� י א+ ב& ג� ב:  ל� ר�
י,  אכ�ל ד�א+נ�א "ב�ג'ין ת' ס� לחם> <פתפ'

א ל� עליו> לברך יודע <ולאע+ל&י��������8 :ּה,  מ�ב�ר�כ�א ח�כ&ים ו�

נ�ּכַהֶׁש ה רוך אמ�ר ו� ן ד'ב�ר�א "ב� ד& אומר> <ואניפ'ס�א",  ּכַהֶׁש ה�

יק י?  י�ד&י א+נ�ּכַהֶׁש ה נ�פ& ת' ב� חו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ן.  <כן>א&

א ב�ש&ם י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב ב� ר א� ח�נ�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר ב�
י ות�ר&ין ק�פ�ר�א ב�ר ידו� מ' ל�  ת�

חו אר� ת� ת ב�ע�ל א&צ�ל נ' י' ב� א ב�ּכַהֶׁש ה�ד&ין ּכַהֶׁש ה� יק� ד& נ� Gד�ב�ר�כ�ת�א.  פ
יק פ& ן א� יּכַהֶׁש הו� מ& Gי�ן ק ג� ר� י�ן פ� נ� חו� א+ ין.  ו� ט' לו� פ� ק& >וכרישים ושזיפים צעירות <ציפוריםו�

י:  ר' אמ�
ּכַהֶׁש ה,  ע�ל נ�ב�ר&ך ט� לו� פ� ק&
א פ�ט�ר ּכַהֶׁש הוא ית� נ' חו� א א+ ל� א!  פ�ט�ר ו� ית� ג' ר� פ�

א ע�ל נ�ב�ר&ך א, ל� ית� נ' חו� ד&ן!  ו�ל�א ד&ן ל�א פ�ט�ר א+
ל פ�ר�ג'ית�א ע�ל וב�ר&ך ח�ד ק�פ�ץ כ� ּכַהֶׁש ה� י�ּכַהֶׁש ה "ש� ּכַהֶׁש ה� ".  נ' רו� ב� ד� ב'
י��������8 :ּה.  ל&י��������8 :ּה ג�ח&יך ר& ב� עליו> <צחקח�

ר א:  ב�ר ל&י��������8 :ּה אמ� ר� פ� ק�
ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה לא א ל� ל� ן, א� ר� ג� ן.  ל�ך גGר� ג� ל� לGג�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ז� ת� , א� נותו� ר� ג� ר� ג� ?  ל�מ�ּכַהֶׁש ה ב� ת� ג� ל� ג� ל'

ּכַהֶׁש ה ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ל� ר:  ו� אמ�
כ�ם ן א&ין ח� ק& אן? ז� ין כ� כ�אן?  א&

רו:  אמ�
אּכַהֶׁש ה לא תו.  ע�ד ש�נ�ת�ן י�צ� מ& ש�

ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
א לון ּכַהֶׁש ה� נ�ן ת�ר�י'ן, ו�ל�א אז� ע� מ� תו, שניים> <ּכַהֶׁש הריכ�לום!  מ'נ���������8 :ּה ש� ּכַהֶׁש הלכו, מ&

י י' כ�דון?  מ�
ּכַהֶׁש ה,  ר� ב� ת� ס� מ'

ל ע�ל מ�ב�ר&ך כ� ּכַהֶׁש ה� ט, ש� לו� פ� ק& ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ל� פ& .  ט� <ּכַהֶׁש הכרשּכַהֶׁש ה>לו�



ת כו� ר� ו,ג]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ץ מ'ן ג'דול�יו ש�א&ין ד�ב�ר כ�ל ע�ל אר� או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�
".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב'ד�ב�רו�

ץ ע�ל מ� ח� ת ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה�גו�ב�י ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה� לו� ב� נו� ר:  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� מ& או�
".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב'ד�ב�רו�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ין ש�ּכַהֶׁש הוא כ�ל ין ק�ל�ל�ּכַהֶׁש ה, א&ין מ' כ' ר� ב� ע�ל�יו. מ�

[תלמוד] 

יץ מ' ח� ר:  ּכַהֶׁש ה� מ& , או� י&ינו�
ת".  ד�הֶלֲעַּי�ן "ב�רוך מ� א? ּכַהֶׁש ה�

ר:  ב�א מ& , או� לו� אכ� ל�
".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב'ד�ב�רו�

ר:  ר�אּכַהֶׁש ה מ& י, או� ב� גו�
ת".  ד�הֶלֲעַּי�ן "ב�רוך מ� א? ּכַהֶׁש ה�

ר:  ב�א מ& , או� לו� אכ� ל�
".  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה "ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב'ד�ב�רו�

ת ר�אּכַהֶׁש ה לו� ב� ש�נ�ש�רו, או�מ&ר:  נו�
ת".  ד�הֶלֲעַּי�ן "ב�רוך מ� א? ּכַהֶׁש ה�

ר:  ב�א מ& ן, או� ל� אכ� ל�
ל "ב�רוך כ� ּכַהֶׁש ה� י�ּכַהֶׁש ה ש� ּכַהֶׁש ה� ".  נ' רו� ב� ד� ב'

ת כו� ר� ו,ד]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

יו ין ל�פ�נ�יו ּכַהֶׁש ה� ינ' ּכַהֶׁש ה�ר�ב&ּכַהֶׁש ה,  מ'
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ם ין י&ש א' מ' מ�ב�ר&ך.  ּכַהֶׁש הוא ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה, ע�ל�יו מ'

ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�
יז�ּכַהֶׁש ה ע�ל י�ב�ר&ך ש�הֶלֲעַּי'ר�צ�ּכַהֶׁש ה. מ&ּכַהֶׁש ה�ן א&

[תלמוד] 

ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�
ּכַהֶׁש ה ין?  יוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י פ�ל'יג'ין מ� נ' ב� ר� ו�

תו� ב�ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ע� ד� פ�ת.  לאכ�ל ב�
ין א+ב�ל פ�ת,  לאכ�ל ב�ד�ע�תו� א&

א כ�ל מ� מו�ד�י'י,  ע�
ן י&ש ש�א'ם ינ&יּכַהֶׁש ה� ין ב& מ' מ�ב�ר&ך.  ּכַהֶׁש הוא ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה, ע�ל�יו מ'
ר א:  ר�ב'י אמ� ב� א�
ב�סו�ׁשַאָה ף.  ל�ב�ר&ך צ�ר'יך
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�



ל&ו'י,  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ד�ר�ב'י ע�ל פ�ל'יג�א ב�א ד�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�ד�א
ע� ד�ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�

ּכַהֶׁש ה ין?  יוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י פ�ל'יג'ין מ� נ' ב� ר� ו�
תו� ב�ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ע� ד� ת;  לאכ�ל ב� פ�

ם א+ב�ל תו� א&ין א' ע� ד� פ�ת,  לאכ�ל ב�
א כ�ל מ� מו�ד�י'י,  ע�

ן י&ש ש�א'ם ינ&יּכַהֶׁש ה� ין ב& מ' מ�ב�ר&ך.  ּכַהֶׁש הוא ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה, ע�ל�יו מ'
ר מ� ב�א:  ר�ב'י ו�

ב�סו�ׁשַאָה ף.  ל�ב�ר&ך ו�צ�ר'יך
ט�פ&ל�ּכַהֶׁש ה,  ב&ר�ך, נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה לא

נ&ינ�ן ת� ן ד' מ� ו,ז) (ברכות: ת�

ר ש�ּכַהֶׁש הוא "כ�ל ק� מו� ע' ע' ט�פ&ל�ּכַהֶׁש ה,  ו�
ר ּכַהֶׁש ה�ע'ק�ר ע�ל מ�ב�ר&ך ט& ּכַהֶׁש ה."  א�ת ופו� ל� פ& ט� ּכַהֶׁש ה�
פירות> <קערת, ג�ר'יז�מ&ת�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ד�א

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� אמ'י:  ר�ב'י ב�ש&ם י'
ּכַהֶׁש ה.  ע�ל מ�ב�ר&ך ס� מו� תור�
ר ר�ב'י:  אמ�

יש&ם:  ע�ל ל& ש� ּכַהֶׁש הוא",  ד�ל כ'י ד�ל ת'ג�ז�ל  "אלכב,כב) (מ'
דון ע�ד הֶלֲעַּי&ש כ� ש� תו� ב� ע� ד� ת;  לאכ�ל ב� פ�
י�ּכַהֶׁש ה לא . ב�ד�ּכַהֶׁש ה ל�אפ�ת,  לאכ�ל ב�ד�ע�תו� ּכַהֶׁש ה�

ג�ּכַהֶׁש ה ג�מ�ל'יא&ל ר�ב'י י�נ�י.  ר�ב'י ד�ב&ית א'ל�י'ן ג�ב&י ס�ל�ק זו�
ן תו� מ� ין ח+ ב' ין ז�י�ת�א נ�ס� כ' ר� ב� יו.  ל�פ�נ�יו ומ� ר� אח+ לוקחים> אותם <ראּכַהֶׁש הול�

ר ן:  אמ� לו�
ין ד' ב� ע� כך> <ועושיםכ&ן?  ו�

א ר�ב'י יר� ע& אל ש�ל�ח ז� ל ל�ר�ב'י ש� מוא& ן.  ב�ר ש� מ� נ�ח�
נ�א ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ א+ב'ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם כ�
א כ�ל מ� מו�ד�י'י,  ע�

ן י&ש ש�א'ם ינ&יּכַהֶׁש ה� ין ב& מ' מ�ב�ר&ך.  ּכַהֶׁש הוא ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה, ע�ל�יו מ'
ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�

י�אות.  ו�
ן נ�ן מ�ן מ' א+ ין ד� י' מ� ין ר�ב�נ'ין ח� ק' ל� יש ס� ר& א,  ל� ח� י�ר�

ין ל' אכ� לא ע+נ�ב'ין ו� ��������8 :ּה.  מ�ב�ר�כ'ין ו� פ� סו� ב�
פ�ת?  לאכ�ל ב�ד�ע�תו� ב�ש�הֶלֲעַּי&ש לא

יו ין ל�פ�נ�יו ּכַהֶׁש ה� ינ' ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה,  מ'
יז�ּכַהֶׁש ה ע�ל מ�ב�ר&ך?  ּכַהֶׁש הוא מ&ּכַהֶׁש ה�ן א&

ן מ� אמ�ר'ין:  ת�
ם כ�ל ד& קו� ל�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  קו�ד&ם ל�מ'ק�ר�א ּכַהֶׁש ה�

מוך ו�כ�ל ס� ם ּכַהֶׁש ה� ד& ץ" קו� ר� "א� ל�כ�ל.  ל�

ת כו� ר� ו,ּכַהֶׁש ה]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ן,  ש�ל'פ�נ&י ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן ע�ל ב&ר�ך זו� מ� ּכַהֶׁש ה�



ת פ�ט�ר ן. [ ש�ל�אח�ר ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן א� זו� מ� ]53ּכַהֶׁש ה�
ן,  ש�ל'פ�נ&י ּכַהֶׁש ה�פ�ר�פ�ר�ת ע�ל ב&ר�ך זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ת פ�ט�ר ר ּכַהֶׁש ה�פ�ר�פ�ר�ת א� אח� ל� ן.  ש� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ת ּכַהֶׁש ה�פ�ת, פ�ט�ר ע�ל ב&ר�ך ת;  א� ר� פ� ר� פ� ּכַהֶׁש ה�
ת פ�ט�ר ּכַהֶׁש ה�פ�ר�פ�ר�ת, לא ע�ל ּכַהֶׁש ה�פ�ת.  א�

ית או�מ�ר'ים:  ש�מ�י ב&
ק�ד&ר�ּכַהֶׁש ה. מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה לא אׁשַאָה ף

[תלמוד] 

ר ח'ס�ד�א:  ר�ב אמ�
נ&ינ�ן ל�א  א�ל�א ת�

ן,  ש�ל'פ�נ&י ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן ע�ל "ב&ר�ך זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ת פ�ט�ר ן",  ש�ל�אח�ר ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן א� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ם א+ב�ל ך א' ר� ן ע�ל ב& י' הֶלֲעַּי� ן,  ש�ב�תו�ך ּכַהֶׁש ה� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

ת פ�ט�ר לא ן.  ש�ל�אח�ר ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן א� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ן מ� אמ�ר'ין:  ת�

לו פ' ך א+ ר� ן ע�ל ב& י' הֶלֲעַּי� ן,  ש�ל'פ�נ&י ּכַהֶׁש ה� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ת פ�ט�ר לא ן.  ש�ל�אח�ר ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן א� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן:  ו� ת�
ן,  ש�ל'פ�נ&י ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן ע�ל "ב&ר�ך זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ת פ�ט�ר ן"!  ש�ל�אח�ר ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן א� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

ל&ו'י,  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ו�ר�ב'י חונ�א ר�ב
ר:  ח�ד אמ�

ן.  ד�ש�ת&י כ�ּכַהֶׁש ה�ד&ן יטו� ד' נ� מתובל> <ייןקו�

נ�ּכַהֶׁש ה ר� ח[ ר:  ו� אמ�
ר ד�ש�ת&י כ�ּכַהֶׁש ה�ד&ן מ� י.  ב�ת�ר ח+ נ' ל� >מרחץב רחיצּכַהֶׁש ה <אחריב�

ב ר�ב'י , ר� בו� ל� ב ח� רGב�א:  ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ב�ש&ם חונ�א, ר�
אּכַהֶׁש ה פ�ת ב� ר כ'יס�נ'ין ּכַהֶׁש ה� ן אח� זו� מ� <קינוח> ּכַהֶׁש ה�

עונ�ּכַהֶׁש ה נ�יּכַהֶׁש ה� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט� פ� .  ל� ול�אח+ר�יּכַהֶׁש ה�
ר י:  ר�ב'י אמ� אמ'
נ�ן ר�ב'י ח� פ�ל'יג.  יו�

ר נ�א ר�ב'י אמ� ּכַהֶׁש ה:  ל�ר�ב'י מ� הֶלֲעַּי� ק' ז� ח'
ּכַהֶׁש ה מ� פ�ל'יג?  ּכַהֶׁש הוא ב�

תו� ב�ש�אכ�ל או� ין מ& מ' ן.  ב�א�מ�צ�ע ּכַהֶׁש ה� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

לו פ' תו� אכ�ל לא א+ או� ין מ& מ' ן.  ב�א�מ�צ�ע ּכַהֶׁש ה� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
א ת� ז�ע&יר�א:  ר�ב'י ב�ש&ם ח�ג�י ר�ב'י א+
לו פ' תו� אכ�ל לא א+ או� ין מ& מ' ן.  ב�א�מ�צ�ע ּכַהֶׁש ה� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

ינ�א ר�ב'י נ' ס'יס�י,  ב�ר ח+
ן וו� ן ּכַהֶׁש ה+ י' ל� ין,  ל&י��������8 :ּה מ�ש�ל�ח'ין ד�נ'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�י�א א' ס' ו� ל� ק� ניקולאוס> <תמריםנ'

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ נ&י��������8 :ּה,  ב�ת�ר לו�ן ש�ב&ק ו� זו� מ�
ך ר& ב� ן ומ� יּכַהֶׁש ה� ל& ׁשַאָה ף.  ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה ע+ סו� ו�

י��������8 :ּה.  ע'ם ת�מ�ר'ין אכ&ל חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב ת& ס� פ'
ר י:  ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב ל&י��������8 :ּה אמ� ש& א�



ר�ב�ך!  ע�ל א�ת� פ�ל'יג
נ�ך,  ב�ת�ר שGב�ק&ן זו� מזונך> אחר אותן <ּכַהֶׁש הנחמ�

ת� א� ּכַהֶׁש ה ע+ל&יּכַהֶׁש ה�ן מ�ב�ר&ך ו� ל� ח' ו�סו�ׁשַאָה ף!  ת�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ין נ' ין א' נ' נ�ג'יס�ת'י.  ע'ק�ר א'
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב'י יו� ס&  יו�

קון ל� ינ�א ד�ר�ב'י ל�מ'ש�תות&י��������8 :ּה ס� נ' תונ�י�א.  ח+ ינ�  חתונתו> <לסעודתע&
יק פ& ן א� יּכַהֶׁש הו� מ& Gין ּכַהֶׁש ה�ב�אּכַהֶׁש ה פ�ת ק נ' יס� ן.  ל�אח�ר כ' זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

ין:  ר' אמ�
נ�ּכַהֶׁש ה נ'ש�בו�ק פ� ל� Gי א נ&ית& ּכַהֶׁש ה.  ל�ן ו� נ&ית� ת� מ� ל�
נ&י:  ת� ד'

נ�א ר�ב'י ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י מ'ּׁשום אמ�ר מ� יוד�
ּׁשום ש�אמ�ר ּכַהֶׁש ה�ג�ל'יל'י:  יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ'

אּכַהֶׁש ה פ�ת ב� ר כ'יס�נ'ין ּכַהֶׁש ה� אח� ן ל� זו� מ�  ּכַהֶׁש ה�
עונ�ּכַהֶׁש ה נ�יּכַהֶׁש ה� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט� פ� .  ל� ול�אח+ר�יּכַהֶׁש ה�
י:  ר' אמ�

ן יו� כ& ן מ' ּכַהֶׁש ה& ין י�ח'יד�י ד� נ' ב� ר� ע+לו�י,  פ�ל'יג'ין ו�
יד ב& כ�ר�ב�נ'ין.  נ�ע+

ר ס אמ� ינו� ר' :  ב&יר�ב'י מ� ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�
ן פירות> <קערתו�סGל�ת,  ג�ר'יז�מ&י ד�א+כ�ל אּכַהֶׁש ה&

��������8 :ּה,  ג�ר'יז�מ&ת�ּכַהֶׁש ה ע�ל מ�ב�ר&ך ד�ּכַהֶׁש הוא ג�ב ע�ל אׁשַאָה ף פ� סו� ב�
סGל�ת�א.  פ�ט�ר ל�א

ית ב& ּכַהֶׁש ה, כ� ין:  ש�מ�י ש�מ�י, ד�ב&ית מ� ר' מ� או�
ק�ד&ר�ּכַהֶׁש ה"!  מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה לא "אׁשַאָה ף
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
יא.  ּכַהֶׁש ה�כ�ל ד'ב�ר&י ּכַהֶׁש ה'
ּכַהֶׁש ה�פ�ת,  ע�ל ב&ר�ך
ת פ�ט�ר ק�ד&ר�ּכַהֶׁש ה.  מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ו�א�ת ּכַהֶׁש ה�פ�ר�פ�ר�ת א�

ּכַהֶׁש ה'ל&ל.  ב&ית כ�ד'ב�ר&י
ית או�מ�ר'ים:  ש�מ�י ב&
ת פ�ט�ר לא ק�ד&ר�ּכַהֶׁש ה.  מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה א�

ם א+ב�ל ך א' ר� ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�פ�ר�פ�ר�ת ע�ל ב& ל� ח' ת�
א כ�ל מ� ת פ�ט�ר לאד� מו�ד�י'י ע� לא ּכַהֶׁש ה�פ�ת א� ק�ד&ר�ּכַהֶׁש ה.  מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ו�

א ר�ב'י ב� ב ב�ר&י��������8 :ּה א� ר� ב�ע&י:  פ�פ�א ד�
ן ל סGל�ת, וב�ד�ע�ת&י��������8 :ּה ד�א+כ�ל אּכַהֶׁש ה& יכו� פ'ת�א,  מ&
ּכַהֶׁש הו ב�סו�פ�א?  סGל�ת�א ע�ל מ�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ�

ין נ' ב� ל���������8 :ּה:  פ�ש�ט'ין ד�ק&יס�ר'ין ר�
ב�סו�ׁשַאָה ף.  ל�ב�ר&ך צ�ר'יך

ת כו� ר� ו,ו]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

יו יו�ש�ב'ין,  ּכַהֶׁש ה�
ד כ�ל ח� ;  מ�ב�ר&ך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�

בו,  ס� ּכַהֶׁש ה&



ד ח� ל�כGל�ן.  מ�ב�ר&ך א�
ן ב�א ּכַהֶׁש ה� ך י�י'ן ל� תו� ן,  ב� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ד כ�ל ח� ;  מ�ב�ר&ך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�

ר אח� ן,  ל� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ד ח� ּכַהֶׁש הוא מ�ב�ר&ך א� ן, ו� כGל� ר,  ע�ל או�מ&ר ל� מ� ג� מ' ּכַהֶׁש ה�

ין ש�א&ין פ'י ע�ל אׁשַאָה ף יא' ב' ת מ�  ּכַהֶׁש ה�מ'ג�מ�ר א�
ר א�ל�א אח� ּכַהֶׁש ה. ל� ד� עו� ס� ּכַהֶׁש ה�

[תלמוד] 

ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�
ן ב'ש�בוע� ב& א ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה� נ&ית� ת� . מ�

א ך ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת ב�ע�ל ּכַהֶׁש ה� תו� , לא.  ב� ב&יתו�
נ&י ח'הֶלֲעַּי�א:  ר�ב'י ת�

לו פ' ך ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת ב�ע�ל א+ תו� .  ב� ב&יתו�
נ&י:  ת�
ס�עו�ד�ּכַהֶׁש ה,  ס&ד�ר

ין ח' ר� ין,  או� נ�ס' כ� נ'
ין ב' ש� יו� ת,  ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה�ס�פ�ס�ל'ין ע�ל ו� יו� ר� ד� ת� ק� ּכַהֶׁש ה�

ין.  ש�כGל�ן ע�ד ס' נ� כ� ת� מ'
יאו ב' ן,  ל�ּכַהֶׁש ה�ן ּכַהֶׁש ה& י�י'

ד כ�ל ח� .  מ�ב�ר&ך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�
יאו ב' ם ל�ּכַהֶׁש ה�ן ּכַהֶׁש ה& י' ל�הֶלֲעַּי�ד�י'ם,  מ�

ד כ�ל ח� ל ו�א�ח�ד א� ט& ת.  י�דו� נו� אח�
יאו ב' פ�ר�פ�ר�ת,  ל�ּכַהֶׁש ה�ן ּכַהֶׁש ה&

ד כ�ל ח� .  מ�ב�ר&ך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�
בו,  ע�לו ס� ּכַהֶׁש ה& ו�

יאו ב' ן,  ל�ּכַהֶׁש ה�ן ּכַהֶׁש ה& י�י'
ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן,  ע�ל ש�ב&ר�ך פ'י ע�ל אׁשַאָה ף

ּכַהֶׁש ה�ּׁש&נ'י.  ע�ל ל�ב�ר&ך צ�ר'יך
ד ח� א� כGל�ם.  י�ד&י ע�ל מ�ב�ר&ך ו�

יאו ב' ם,  ל�ּכַהֶׁש ה�ן ּכַהֶׁש ה& י' ד� הֶלֲעַּי� ל�
אח�ת,  י�דו� ש�נ�ט�ל פ'י ע�ל אׁשַאָה ף

יו.  ש�ת&י ל'ט�ל צ�ר'יך י�ד�
יאו ב' ת,  ל�ּכַהֶׁש ה�ם ּכַהֶׁש ה& ר� פ� ר� פ�

ד ח� כGל�ן.  י�ד&י ע�ל מ�ב�ר&ך א�
ין א& ח� ר�שות ו� ר& או� לש אח�ר ל'כ�נ&ס ל� פ�ר�פ�ר�או�ת.  ש�

ן מ� נ&ינ�ן ת� ד,ח) (סוכּכַהֶׁש ה: ת�

כ&יצ�ד?  ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה "סGכ�ּכַהֶׁש ה
,  א�ת י�ת'יר מ'דּוּמַע הָלָע אֹּלאכ�ל, לא ג�מ�ר תו� כ� Gס
יד א+ב�ל ר' ת ּכַהֶׁש הוא מו� ן ּכַהֶׁש ה�כ&ל'ים א� ּכַהֶׁש ה מ' ח� נ� מ' ול�מ�ע�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�

ב יו�ם כ�בו�ד ב'ש�ב'יל ן."  טו� רו� אח+ ּכַהֶׁש ה�
א ר�ב'י ב� ר א� ב ב� נ�א, ר� ּכַהֶׁש ה+ הֶלֲעַּי�א כ� ר ח' ב: [ ב�ש&ם א�ש&י ב� ]54ר�

תו� ל'פ�ס�ל אד�ם צ�ר'יך כ� Gם.  מ'ב�עו�ד ס יו�



ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�
.  ב�תו�ך ל�ק�ד&ש צ�ר'יך יתו� ב&

ל:  ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י מוא& ש�
ת לאכ�ל ו�נ'מ�ל�ך ז�ּכַהֶׁש ה ב�ב�י'ת ק'ד&ש י' ב� אח&ר,  ב�
ל�ק�ד&ש.  צ�ר'יך

י ר�ב'י ב' א, ר� נ�א אח� ינ� ּכַהֶׁש הו�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ח'
י ע�ל�יו,  ע+ר&ב�ּכַהֶׁש ה ש�סGכ�תו� מ'

ם ל&יל&י מ�ק�ד&ש ן טו�ב יו� רו� אח+ ך ּכַהֶׁש ה� תו� ,  ב� ב&יתו�
ּכַהֶׁש ה ל� עו� ך ו�או�כ&ל ו� תו� .  ב� סGכ�תו�

ר ין:  ר�ב'י אמ� ב' א�
א ל� ין:  ו� יג' ל' פ�
ּכַהֶׁש ה , ּכַהֶׁש הו�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ד�מ�ר מ�

תו� ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ב�ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע� ד� ד,  ב�ב�י'ת לאכ�ל ב� ח� א�
ּכַהֶׁש ה ש�מוא&ל,  ד�מ�ר ומ�

תו� ב�ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ע� ד� ד.  ב�ב�י'ת לאכ�ל ב� ח� א�
ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�

י�א ב ד'ש�מוא&ל את� ר� א,  כ� הֶלֲעַּי� ח'
י�א וד�ר�ב'י ע� ש� ל&ו'י.  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש הו�

ר י:  ר�ב'י אמ� אמ'
את ין או�מ�ר�ת ז� ק' ל� נ�ח� רוש.  ש� פ& ב�

ת ש�א+לו א:  ב�ן א� מ� זו�
נ&י פ� ן "ב�א מ�ּכַהֶׁש ה מ' ּכַהֶׁש ה� ך י�י'ן ל� תו� ן ב� זו� מ�  ּכַהֶׁש ה�

ד כ�ל ח� "?  מ�ב�ר&ך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
נ&י פ� ּכַהֶׁש ה ב&ית ש�א&ין מ' יע� ל' ב� פ�נוי.  ּכַהֶׁש ה�
ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�
ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� אמ�
ן א,  גו� ד�ע�ט&יש אּכַהֶׁש ה& ל� יכ� אכילּכַהֶׁש ה> כדי <תוךמ&

יר ס' ר א� ימ� מ& ין ל&י��������8 :ּה ל� ג' א "י�ס!" ב� ת� נ� כ� <לבריאות>ד�נ�פ�ש�א.  ס�

ר מ& או� ר".  ע�ל "ו� מ� ג� מ' גחלים> על מוקטרים <בשמיםּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ן?  וב&ין מGג�מ�ר ב&ין מ� י�י'
ין,  מGג�מ�ר, כGל�ן יח' ר' מ�

ד ח� ן, א� טו�ע&ם.  ּכַהֶׁש הוא י�י'
א ר�ב'י יר� ע& ב ב�ש&ם ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר� מ� ר� י'

ן יו� ר, כ& מ� ג� Gיך ש�ּכַהֶׁש ה�ע?ל�ּכַהֶׁש ה מ ר' ן, צ� ש� ל�ב�ר&ך.  ע�
דוק ב�ע�א י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב ב� ז�עו�ר�א.  ל�ר�ב'י מ'

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ע�ר&ב?  ש�מ�ן ע�ל או�מ&ר ּכַהֶׁש הוא כ&יצ�ד
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ב ר&יח� נ�ת�ן "א+ש�ר ב". ב�ש�מ�ן טו� ר& ע�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ב ר&יח� נ�ת�ן "א+ש�ר ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים".  ב�ע+צ&י טו�
ק ח� צ� ר י' א ב� ב� ר א� י�ּכַהֶׁש ה ב� ס& ח� ל ו�ר�ב מ� א& נ�נ� ן ח+ וו� ין.  ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' י�



ר ח�ד ב ר&יח� ש�נ�ת�ן "ב�רוך אמ� ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים",  ב�ע+צ&י טו�
נ�ּכַהֶׁש ה ר� ח[ רוך אמ�ר ו� ן "ב� נ�ת� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ".  ב�ע&������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב טו�ב ר&יח� ש�
יב ת' ּכַהֶׁש ה�אר�ץ"  "ב�ע&������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב ד�מ�ר מ�ן מ�

ן מ� ים":  "ב�ע+צ&י ד�מ�ר ל� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב�
י כ' ן?  ע&צ'ים ו� ּכַהֶׁש ה&

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
יב:  ת' כ� ּכַהֶׁש ה� ו�

ע� Gש ּכַהֶׁש הו� נ&םב,ו) (י� מ� ט� ת' ּכַהֶׁש ה�ע&ץ".  ב�פ'ש�ת&י  "ו�
י כ' ן?  ע&צ'ים ו� ּכַהֶׁש ה&

קון ל� ב,  ל�ב&ית ס� ר�
עון מ� ש� ב ו� ב:  ב�ש&ם חונ�ּכַהֶׁש ה ר� ר�

ב ר&יח� נ�ת�ן "א+ש�ר ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים".  ב�ע+צ&י טו�
ר:  ג�נ'יב�א אמ�

א ש�מ�ן מ� זוּכַהֶׁש ה+ ינו� ל� ל�ב�ר&ך.  צ�ר'יך א&
ר ן:  ר�ב'י אמ� יוד�

לו פ' א+ ך ק�ווי ו� תו� .  ל� י�דו�
ב ר�ב'י , ר� בו� ל� ב:  ב�ש&ם חונ�א ח� ר�

ץ ב& ר� מ� ית ּכַהֶׁש ה� ת' לGנ� ך א+ תו� ,  ב� בשמים> מי <מפזרב&יתו�

ינו� ל�ב�ר&ך.  צ�ר'יך א&
ר ח'ס�ד�א:  ר�ב אמ�

או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא כGל�ן ע�ל
ב ר&יח� נ�ת�ן "א+ש�ר ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים",  ב�ע+צ&י טו�

ן מ'ן ב�ר ר:  אּכַהֶׁש ה& י&ימ� ין, ד� כ' ס� מאייל> ּכַהֶׁש המופק <מושק, בושםמו�

ב ר&יח� נ�ת�ן "א+ש�ר ינ&י טו� מ' ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים".  ב�

ת כו� ר� ו,ז]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

יאו ב' יח� ל�פ�נ�יו ּכַהֶׁש ה& ל' ,  ופ�ת מ� מו� ע'
יח� ע�ל מ�ב�ר&ך ל' מ� ת ופו�ט&ר ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�פ�ת,  א�

ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה�פ�ת ל� פ& .  ט� לו�
ּכַהֶׁש ה ל:  ז� ל� כ� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה,  ו�ע'מו� ע'ק�ר ש�ּכַהֶׁש הוא כ�ל ל� פ& ט�

ר ּכַהֶׁש ה�ע'ק�ר ע�ל מ�ב�ר&ך ט& ּכַהֶׁש ה. א�ת ופו� ל� פ& ט� ּכַהֶׁש ה�

[תלמוד] 

ל ר�ב'י מוא& ן ב�ר ש� מ� ן:  ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח� נ�ת� יו�
ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� ת ל�מ�דו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד מ� ד� עו� מ�ל�כ'ים,  ס�
ם קו� מ� ת ש�עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין וב� ע'ק�ר.  ּכַהֶׁש ה�מ�ל'יח� א�

ם א+ב�ל קו� מ� ת עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ש�א&ין ב� . ב�ד�א ל�אע'ק�ר,  ּכַהֶׁש ה�מ�ל'יח� א�
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ב:  ב�ש&ם י' ר�

א ת� <פרפרת, קינוח>ופ&רור,  פ'

ר מ& ת ש�עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ב�מ�קו�ם ּכַהֶׁש ה�פ&רור ע�ל או� ר.  ּכַהֶׁש ה�פ&רור א� ק� ע'
ם א+ב�ל קו� מ� ת עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ש�א&ין ב� ר,  ּכַהֶׁש ה�פ&רור א� ק� . ב�ד�א ל�אע'



ן ר�ב'י ימו� ן ר�ב'י ב�ש&ם ס' עו� מ� יש:  ב�ן ש' ק' ל�
י מ& יז� ק' קינוח> <מיןופ'ת�א,  ש�

ר מ& ם ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ק'יז�מ&י ע�ל או� קו� מ� י א�ת ש�עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ב� מ& יז� ק' ּׁש� ר.  ּכַהֶׁש ה� ק� ע'
ם א+ב�ל קו� מ� ת עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ש�א&ין ב� . ב�ד�א ל�אע'ק�ר,  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ק'יז�מ&י א�

ת כו� ר� ו,ח]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ים "אכ�ל נ' א& ים ת� נ�ב' ע+ ים,  ו� נ' מו� ר' ו�
ן מ�ב�ר&ך יּכַהֶׁש ה� ל& לש ע+ ת;  ש� כו� ר� ב�
ג�מ�ל'יא&ל.  ר�ב�ן ד'ב�ר&י

ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�
ת ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה לש.  מ&ע&ין אח� ש�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י יב� ק' או�מ&ר:  ע+
לו פ' ּכַהֶׁש הוא אכ�ל א+ ק, ו� ל� ,  ש� נו� זו� מ�
יו מ�ב�ר&ך ל� לש ע� ב�ר�כו�ת.  ש�

ּכַהֶׁש ה ת� ּׁשו� ,  מ�י'ם ּכַהֶׁש ה� או� מ� צ' ל�
ר מ& ל או� כ� ּכַהֶׁש ה� י�ּכַהֶׁש ה "ש� ּכַהֶׁש ה� ".  נ' רו� ב� ד� ב'

ן ר�ב'י פו� ר� או�מ&ר:  ט�
ת "בו�ר&א שו� פ� ר�בו�ת". נ�

[תלמוד] 

י ר�ב'י ב' ן, ר� ימו� :  ר�ב'י ב�ש&ם ת�ד�י ס' ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�
��������8 :ּה אכ�ל ח� ר� ז� מ' א ש�ל�ת�א&נ�ּכַהֶׁש ה ב� ב�מ�ע+ר�ב���������8 :ּה,  לאכ�ל וב�
ל�ב�ר&ך.  צ�ר'יך
א ב� ר א� ר:  חונ�א ר�ב ב� אמ�

ן ן ח�ד�ש י�י' י�י' ך.  י�ש�ן, צ�ר'יך ו� ר& ב� ל�
נוי ין ש' ן, א& ך.  צ�ר'יך י�י' ר& ב� ל�
נוי ל�ב�ר&ך.  מ�קו�ם, צ�ר'יך ש'
יע� ס' , כ�מ'י ּכַהֶׁש ה' נוי ש�ּכַהֶׁש הוא ד�ע�תו� מ�קו�ם.  ש'

ית כ�ל ר�ב'י, ע�ל ב' ית ח� ב' ח� ,  ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ו� פו�ת&ח�
י�ּכַהֶׁש ה .  מ�ב�ר&ך ּכַהֶׁש ה� ע�ל�יּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ר? [ ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ומ� מ& ]55או�
ק ר�ב'י ח� צ� י:  ב�ש&ם רGב�ּכַהֶׁש ה י' ב' ר�

יב".  ּכַהֶׁש ה�טו�ב "ב�רוך ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�
ּכַהֶׁש ה ב�ר�ב'י מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה יב� ק' ּכַהֶׁש ה ע+ ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� ן מ'ש�ת�ּכַהֶׁש ה ש� עו� מ� ש' ,  ל� ב�נו�

ית כ�ל ע�ל ב' ית ח� ב' ח� ,  ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ו� פו�ת&ח�
י�ּכַהֶׁש ה ר:  ע�ל�יּכַהֶׁש ה� מ�ב�ר&ך ּכַהֶׁש ה� מ& או� ו�

א "ח�מ�ר�א ב� ין ל�ח�הֶלֲעַּי&י ט� נ' ב� ן!"  ר� יּכַהֶׁש הו� יד& מ' ל� ת� ול�

ם "ּכַהֶׁש ה�ּׁשו�ת�ּכַהֶׁש ה י' ר:  ל'צ�מ�או� מ� מ& או�
."  נ'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה�כ�ל ב�רוך ב'ד�ב�רו�
ר נ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� יו�
לשלשול> ּכַהֶׁש הגורם <שיקויד�ק�ר'ים.  מ'מ&י חוץ



ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ם ול�כ�ל י' ן.  צ�מ&א ש�ּכַהֶׁש הוא מ� ּכַהֶׁש ה� ל�
ר בון:  ר�ב'י אמ� א�

ּכַהֶׁש ה ת� ּׁשו� ּכַהֶׁש הו ד�ק�ר'ים מ&י ּכַהֶׁש ה� או�מ&ר?  מ�
א "ב�רוך ר� ב� י ש� ר�פואו�ת".  מ&

ית נ&י ת�נ�י א' ים",  "מ&י ת� ר' ק� ד�
ית א' נ&י ת�נ�י ו� ד�ק�ל'ים".  "מ&י ת�

ן ן "מ&י ד�מ�ר מ� ּכַהֶׁש ה& ים", ש� ר' ק� ת דו�ק�ר'ין ד� ּכַהֶׁש ה�מ�ר�ּכַהֶׁש ה.  א�
ן ין ד�ק�ל'ים", ש�ּכַהֶׁש ה&ן "מ&י ד�מ�ר ומ� א' צ� ד�ק�ל'ים.  ש�נ&י מ'ב&ין יו�

ת כ� ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0055,12[ ז פ�

ת כו� ר� ז,א]  [ב�

ין כ�אח�ת ש�אכ�לו ש�לש�ּכַהֶׁש ה ב' הֶלֲעַּי� ן.  ח� מ& ז� ל�
אי,  אכ�ל מ� ד�

ר ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& ע+ ,  ש�נ'ט�ל�ּכַהֶׁש ה ר'אשו�ן ומ� תו� רומ� ת�
ר ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& ע+ ש ש&נ'י ומ� ד& ק� ּכַהֶׁש ה� ש�נ'פ�דו,  ו�
אכ�ל ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�ש ת,  ש� י' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� כ�

י,  כות' ּכַהֶׁש ה� ו�
ין נ' מ� ז� ע+ל&יּכַהֶׁש ה�ן.  מ�

ט�ב�ל,  אכ�ל א+ב�ל
ר ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& ע+ ,  נ'ט�ל�ּכַהֶׁש ה ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ר'אשו�ן ומ� תו� רומ� ת�
ר ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& ע+ ש ש&נ'י ומ� ד& ק� ּכַהֶׁש ה� נ'פ�דו,  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ו�
אכ�ל ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�ש חות ש� מ'כ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�י'ת,  פ�

י,  ר' נ�כ� ּכַהֶׁש ה� ו�
ין ין א& נ' מ� ז� ן. מ� יּכַהֶׁש ה� ל& ע+

[תלמוד] 

ר ּכַהֶׁש ה�כ�א מ� ת� ל&ח�ל&ק",  ר�ּׁש�א'ין "א&ין א�
ּכַהֶׁש ה כ� ין א�ת�מ�ר ו� ב' הֶלֲעַּי� ל�ז�מ&ן".  "ח�

ל מוא& ר:  ש� אמ�
אן כ�אן ּכַהֶׁש ה, כ� ל� ח' ת� ב�סו�ׁשַאָה ף.  ב�

י ּכַהֶׁש ה ז�ּכַהֶׁש הו א& ל� ח' ת� ּכַהֶׁש הו ו�א&י ב� ב�סו�ׁשַאָה ף?  ז�
ן י' ר� ין, ת� ר'  אמו�

ר: ח�ד  אמ�
נו ּכַהֶׁש הו ד�ע�ת נ�ת� ל, ז� ב�ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה;  לאכ�

ּכַהֶׁש הו אכ�לו ת, ז� י' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ב�סו�ׁשַאָה ף.  כ�
נ�ּכַהֶׁש ה ר� ח[ ר: ו�  אמ�
ּכַהֶׁש הו אכ�לו ת, ז� י' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה;  כ� ל� ח' ת� ב�
ּכַהֶׁש הו ג�מ�רו ן, ז� ת� יל� כ' ב�סו�ׁשַאָה ף.  א+

א ר�ב'י ב� ב ב�ש&ם א� חונ�א,  ר�
א ר�ב'י יר� ע& י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר א�ב�א ב�ש&ם ז�



ם ש�לש�ּכַהֶׁש ה נ�י' ּכַהֶׁש ה, ש� ב� ר�שות.  חו�
��������8 :ּה ר� י ז�ע&יר�א ר�ב'י אמ� מ& Gי�ס�א.  ר�ב'י ק

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ין י, א& נ' נ�ּכַהֶׁש ה:  א�ל�א ל'י א+ ש� מ'
ּכַהֶׁש ה לש� ין ש�אכ�לו "ש� ב' הֶלֲעַּי� ת, ח� אח� ל�ז�מ&ן".  כ�

ין נ' ב� ין ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א ר� נ' ב� ר� ן, ו� תו� ע� ד� ן.  ד�ת�מ�ן כ� תו� ע� ד� כ�
ל מוא& ר:  ש� אמ�

ינ�ן ש�נ�י'ם נו, ד' ד� ד'ין,  ש�
ית נ'ק�ר�א ש�ּכַהֶׁש הוא א�ל�א צוׁשַאָה ף.  ד'ין ב& ח�
נ�ן ר�ב'י ח� ן ו�ר�ב'י יו� עו� מ� ן ב�ן ש' יּכַהֶׁש הו� ר& יש, ת� ק' ין:  ל� ר' אמ�

לו פ' ינ�ן ש�ד�נו, א&ין ש�נ�י'ם א+ ד'ין.  ד'
ר:  חונ�א ר�ב אמ�

ש�אכ�לו,  ש�לש�ּכַהֶׁש ה
מו� ב'פ�נ&י ז�ּכַהֶׁש ה צ� נ&י ו�ז�ּכַהֶׁש ה ע� פ� ז�ּכַהֶׁש ה ע�צ�מו� ב' ,  ב'פ�נ&י ו� מו� צ� ע�

ין.  נ' מ� ז� בו, מ� ר� ע� ת� נ' ו�
ר:  ח'ס�ד�א ר�ב אמ�
ן ּכַהֶׁש ה& לש ש�ב�או ו� ּׁש� ת.  מ' רו� בו� ח+
י��������8 :ּה ע�ל ת& ע� י��������8 :ּה:  ז�ע&יר�א ד�ר�ב'י ד� ת& ר� בו� ח+ ו�
ן ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה ש�אכ�לו ו� לש� ת.  ש� אח� כ�
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י חונ�א:  ד�ר�ב ּכַהֶׁש ה�ד�א ע�ל יו�

יל ב' ט� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' לש� ת,  ש� בו� זו� א?
ּכַהֶׁש ה מו� ב'פ�נ&י ז� צ� נ&י ו�ז�ּכַהֶׁש ה ע� פ� ז�ּכַהֶׁש ה ע�צ�מו� ב' ,  ב'פ�נ&י ו� מו� צ� ע�

ּכַהֶׁש ה ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� בו, מ� ר� ע� ת� נ' ב�ּכַהֶׁש ה�ן.  ו�
ר:  ח'ס�ד�א ר�ב אמ�
ן ּכַהֶׁש ה& לש ש�ב�או ו� ּׁש� ת.  מ' ילו� ב' ח+
י��������8 :ּה ע�ל ת& ע� י��������8 :ּה ז�ע&יר�א ד�ר�ב'י ד� ת& ר� בו� ח+  ו�

ּכַהֶׁש הוא כ�אח�ת.  ש�ל�ש�ת�ן ש�ּכַהֶׁש ה'ט�ב'יל ו�
ן ין ת&ימ�ר א' ב ל�מ&ד'ין "א& זו� מ'ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה",  א&

נ�ן א+ ינ�ן ו� ז& ין ח+ נ' ב� ין ר� מ' י� ב�סGכ�ּכַהֶׁש ה,  ק�
ין פ' י�ל� יט ו� ט' ּכַהֶׁש ה�נ�רו�ק.  מ'

נ&ינ�ן כ�י'י ת� ן:  ד' מ� ת�
יק ח' ר� כוך א�ת ּכַהֶׁש ה' ס' ן ּכַהֶׁש ה� ים,  ש�לש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ד�פ�נו�ת מ' ח' פ� ט�

ּכַהֶׁש ה.  סול� פ�
א ּכַהֶׁש ה.  פ�חות ּכַהֶׁש ה� ר� ש& ן, כ� כ& מ'

ּכַהֶׁש הו יו?  ל'יש�ן מ� ת� ח� ת�
יב ת& א�ל�י�ש'יב:  ב�ן י'צ�ח�ק ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+

יט ּכַהֶׁש ה+ר&י ּכַהֶׁש ה,  מ�ש�ל'ים ּכַהֶׁש ה�נ�רו�ק ט' ו� ק� מ' ב�
ין א& ין ו� יל' ב' ט� .  מ� בו�
ב�סGכ�ּכַהֶׁש ה,  , מ�ש�ל'יםּכַהֶׁש ה�כ�א אׁשַאָה ף

ין א& ין ו� נ' ש& יו.  י� ת� ח� ת�

כ�אח�ת.  ש�אכ�לו ש�לש�ּכַהֶׁש ה
ד וב'ק&ש ח� ,  ל&יל&ך מ&ּכַהֶׁש ה�ן א� לו�
אמ�ר'ין:  ר�ב ד�ב&ית
ך ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה י�ב�ר&ך י&ל& .  ו� לו�

י יא זו� א& ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה?  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה'



אמ�ר'ין:  ר�ב ד�ב&ית
מון.  ב'ר�כ�ת זו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' ּכַהֶׁש ה�

א ר�ב'י יר� ע& ב ב�ש&ם ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר� מ� ר� י'
ת "ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ן זו� ל".  א� כ� ּכַהֶׁש ה�

ב ר�ב'י , ר� בו� ל� ב:  ב�ש&ם חונ�ּכַהֶׁש ה ח� ר�
ת "ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ן זו� ל".  א� כ� ּכַהֶׁש ה�

יב ת& ב ּכַהֶׁש ה+ ת:  ר� ש� ש&
א ּכַהֶׁש ה� א ו� נ&ית� ת� א:  מ� יג� ל' פ�

ין ש�לש�ּכַהֶׁש ה "ש�נ�י'ם ב' הֶלֲעַּי� מון."  ב�ב'ר�כ�ת ח� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' ּכַהֶׁש ה�
א ל�א!  אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�
ן מון ב'ר�כ�ת ת&ימ�ר א' נ&י ז' ת� נ�ּכַהֶׁש ה, נ' אשו� "אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה"!  ר'

נ&י א�ש�כ�ח ּכַהֶׁש ה".  ת� ע� ב� "אר�
ן ר, זו� א' ימ� ת "ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ן ת& י�א;  א� ש� ל", ק� כ� ּכַהֶׁש ה�
ן ית "ּכַהֶׁש ה�טו�ב זו� ת&ימ�ר א' יב", ל& ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ת� ו� י�כו�ל.  א�

יא,  ש�נ�י�א ּכַהֶׁש ה'
ר אמ� חונ�א:  ר�ב ד�

נו ת� נ' ּׁש� ר ּכַהֶׁש ה+רוג&י מ' ית& ל'ק�בור�ּכַהֶׁש ה,  ב&
ּכַהֶׁש ה ע� ב� ק� יב".  "ּכַהֶׁש ה�טו�ב נ' ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�

דּוּמַע הָלָע אֹּלא ב", ש� טו� חו,  "ּכַהֶׁש ה� ר� ס� נ'
נו ת� נ' יב", ש� ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ל'ק�בור�ּכַהֶׁש ה.  "ו�

ר חונ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב אמ�
ר ת& פ� ר:  י'ש�מ�ע&אל י'ש�מ�ע&אל, ד�ר�ב'י כ�ר�ב'י ת' אמ�

ב טו� ר "ּכַהֶׁש ה� ב� יב" ד� ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה,  ו� ר� : ד'כ�ת'יבתו�
", זו� ו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב�ע�ת�  "ו�אכ�ל�ת�ח,י) (ד�ב�ר'ים מון.  ב'ר�כ�ת וב&ר�כ�ת� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' ּכַהֶׁש ה�
ן א?לּכַהֶׁש ה�יך", זו� יי "א�ת ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�כ�ל".  א�ת "ּכַהֶׁש ה�
ץ.  ב'ר�כ�ת ּכַהֶׁש ה�אר�ץ", זו� "ע�ל אר� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה", זו� ב� טו� נ�ּכַהֶׁש ה ב'ר�כ�ת "ּכַהֶׁש ה� י�רוש�ל�י'ם.  בו�
ן כ& ר:  ּכַהֶׁש הוא ו� מ& או�

ב  "ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה�רג,כּכַהֶׁש ה) (ד�ב�ר'ים טו� ן",  ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� נ� ב� ל� ּכַהֶׁש ה� ו�
ב ל�ך", ז�ּכַהֶׁש ה נ�ת�ן "א+ש�ר טו� יב.  ּכַהֶׁש ה� ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�

תוב ,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה כ� נ�יּכַהֶׁש ה� פ� ל�
ין א& .  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה כ�תוב ו� יּכַהֶׁש ה� ר� אח+ ל�
ּכַהֶׁש ה ?  ב���������8 :ּה כ�תוב מ� נ�יּכַהֶׁש ה� פ� ל�

א�ק�ר�א,  יי ש&ם  "כ'ילב,ג) (ד�ב�ר'ים
בו ל ּכַהֶׁש ה� ד� ינו".  ג� אלּכַהֶׁש ה& ל&

ן כ�תוב זו� מ� ]56ל�אח+ר�יו, [ ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ב�
ין א& .  כ�תוב ו� בו�
ּכַהֶׁש ה ?  כ�תוב מ� בו�

".  ו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב�ע�ת� "ו�אכ�ל�ת� וב&ר�כ�ת�
ן נ�י' ן ומ' ת& אמור א�ת ל' ּכַהֶׁש ה,  ב�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ב�
ת א� אמור ו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ב�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה?  ב�
ל ר�ב'י מוא& י ב�ר ש� נ' מ� ן:  ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח� נ�ת� יו�

י�א ּכַהֶׁש ה את� ר� ז& ג� ם" ל' ם", "ש& ּכַהֶׁש ה:  "ש& ו� ש�
ּכַהֶׁש ה ר מ� מ� נ�א? ם" ש� כ�ּכַהֶׁש ה "ש& ר� ּכַהֶׁש ה, ב� ר� תו� נ�יו.  ב� פ� ל�
כ�ּכַהֶׁש ה "ש&ם" ש�נ�א?מ�ר אׁשַאָה ף ר� ן, ב� זו� מ� ל�פ�נ�יו.  ב�



ּכַהֶׁש ה ר ומ� מ� נ�א? ם" ש� כ�ּכַהֶׁש ה "ש& ר� ן, ב� זו� מ� יו.  ב� ר� אח+ ל�
.  "ש&ם" ש�נ�א?מ�ר אׁשַאָה ף ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה, ל�אח+ר�יּכַהֶׁש ה�
דון ע�ד ע+ק'יב�ּכַהֶׁש ה;  כ�ר�ב'י כ�

י'ש�מ�ע&אל?  כ�ר�ב'י
נ�ן ר�ב'י ח� י'ש�מ�ע&אל:  ר�ב'י ב�ש&ם יו�
ר:  ק�ל מ� ח� ו�
ּכַהֶׁש ה ין א'ם מ� א& ן, ש� זו� עון מ� ל�פ�נ�יו,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט�

עון ל�אח+ר�יו,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט�
יא ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה, ש� ר� עונ�ּכַהֶׁש ה תו� ,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט� ל�פ�נ�יּכַהֶׁש ה�

ינו� ין א& עונ�ּכַהֶׁש ה ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א ד' ?  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט� ל�אח+ר�יּכַהֶׁש ה�
דון ע�ד תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  כ�

ן?  זו� מ�
ּכַהֶׁש ה ינ���������8 :ּה א'ם מ� א& ּכַהֶׁש ה, ש� ר� עונ�ּכַהֶׁש ה תו� ,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט� ל�אח+ר�יּכַהֶׁש ה�

עונ�ּכַהֶׁש ה ,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט� נ�יּכַהֶׁש ה� פ� ל�
עון ט� ן, ש� זו� ל�אח+ר�יו,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ�

ינו� ין א& נ�יו?  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ש�ט�עון ד' פ� ל�

ק ר�ב'י ח� צ� נ�ת�ן,  ו�ר�ב'י י'
ק ר�ב'י ח� צ� ר:  י' אמ�

ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ב�ח,  י�ב�ר&ך ּכַהֶׁש הוא  "כ'יט,יג) א (ש�מוא&ל
י ר& ים".  י�אכ�לו כ&ן אח+ א' Gר ק� ּכַהֶׁש ה�

ן ר�ב'י או�מ&ר:  נ�ת�
א?לּכַהֶׁש ה&יכ�ם,  יי א&ת  "ו�ע+ב�ד�ת�םכג,כּכַהֶׁש ה) (ש�מו�ת

ת וב&ר�ך ת ל�ח�מ�ך א� א� יך",  ו� ימ� מ&
י ת� ימ� יך"?  ו�א�ת "ל�ח�מ�ך ק�רוי ּכַהֶׁש הוא א& ימ� מ&

.  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד אכ�ל�ת�
ר:  ר�ב'י מ& או�
ּכַהֶׁש ה ך,  צ�ר'יך ו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב�ע ש�אכ�ל ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה א'ם מ� ר& ב� ל�

ב ש�ּכַהֶׁש הוא ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה א& ש�כ&ן?  כ�ל לאכ�ל, לא ת�
דון ע�ד ן.  כ� זו� מ�

ּכַהֶׁש ה?  ר� תו�
ּכַהֶׁש ה ינו� א'ם מ� א& ן, ש� זו� ש�ע�ּכַהֶׁש ה,  ח�הֶלֲעַּי&י א�ל�א מ�

עון יו,  ל�פ�נ�יו ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט� ר� אח+ ול�
יא ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה, ש� ר� ש�כ&ן?  כ�ל ע�ד, לא ח�הֶלֲעַּי&י תו�

א ר�ב'י ר� עו� י:  ז� ע& ב�
ן י' ל� לש א' ּכַהֶׁש ה ש� ת, מ� רויו� ן?  ע�ב&יד א�ת� ק� לו�

כ�אח�ת,  ש�אכ�לו כ'ש�לש�ּכַהֶׁש ה
ּכַהֶׁש ה או� לש� ש� מו� ב'פ�נ&י ז�ּכַהֶׁש ה ש�אכ�לו כ' צ�  ע�

ז�ּכַהֶׁש ה מו� ב'פ�נ&י ו� צ� נ&י ו�ז�ּכַהֶׁש ה ע� פ� בו?  ע�צ�מו� ב' ר� ע� ת� נ' ו�
ן ן א' נו� ד' ב� ע� ּכַהֶׁש ה ת� לש� ש� ת,  ש�אכ�לו כ' אח� כ�

ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ�ב�ר&ך ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן
ן רו� אח+ ּכַהֶׁש ה� נ�ּכַהֶׁש ה,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ו� רו� אח+
י ע' צ� מ� א� ּכַהֶׁש ה� ינו� ו� ע'ק�ר.  כ�ל מ�ב�ר&ך א&

ן ן א' נו� ד' ב� ע� ּכַהֶׁש ה ת� לש� ש�  ש�אכ�לו כ'
מו� ב'פ�נ&י ז�ּכַהֶׁש ה צ� נ&י ו�ז�ּכַהֶׁש ה ע� פ� ז�ּכַהֶׁש ה ע�צ�מו� ב' , ב'פ�נ&י ו� מו� צ� ע�

לו פ' נ�יו מ�ב�ר&ך ּכַהֶׁש ה�א�מ�צ�ע'י א+ פ� ול�אח+ר�יו.  ל�



ר ל ר�ב'י אמ� מוא& א�ב�ד'ימ�א:  ב�ר ש�
דו לא מ� ן מ'ב'ר�כ�ת ּכַהֶׁש ה�תו�ר�ּכַהֶׁש ה ב'ר�כ�ת ל� זו� מ� ל�ר�ב'ים.  א�ל�א ּכַהֶׁש ה�

ם א' ינו� ל�ר�ב'ים, א+פ'לו ו� , לא ל�ב&ין ב& מו� צ� י�ב�ר&ך!  ע�
ר א ר�ב'י אמ� ב� יו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ד�ר�ב'י אחוי מ�ר'י א�

יּכַהֶׁש ה� כ�ל כ'ש�אר ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�אוּכַהֶׁש ה� ת� וו� צ� ּכַהֶׁש ה:  מ' ר� תו� ל� ש�
ּכַהֶׁש ה אר מ� ת כ�ל ּׁש� וו� צ� מ' ת ּכַהֶׁש ה� עונו� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  ט�
עונ�ּכַהֶׁש ה זו� אׁשַאָה ף ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ט�

ד�מ�אי",  "אכ�ל
ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� אמ�
ק פ&רו�ת, ס�פ&ק אכ�ל פ& נו, ס� ק� ת� נו,  לא נ' ק� ת� נ'

ין.  נ' מ� ז� מ�
ר ל ר�ב'י אמ� מוא& ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה:  ד�ר�ב'י אחוי ש�

ּכַהֶׁש ה�ד�מ�אי,  ע�ל ש�ג�ז�רו ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה
ך מ�פ�ר'יש'ין ּכַהֶׁש ה�ע�ם ר�ב תו� ן.  ל� יּכַהֶׁש ה� ת& ב�
י י' ד�א?  אמ�ר�ּכַהֶׁש ה ד�א ו�

ין נ' מ� ז� י, מ� ע�ל�יו".  "כות'
ן אּכַהֶׁש ה& י ו� ּכַהֶׁש הוא?  ס�פ&ק ל�או כות'
ר א:  ר�ב'י אמ� ב� א�

ר ת& פ� ן ת' מ� י",  "כות'י ד�מ�ר כ� גו� ד�א'ת�פ�ל�גון:כ�
י כ�גו�י,  כות'
ר�ב'י.  ד'ב�ר&י
ן ר�ב�ן עו� מ� או�מ&ר:  ג�מ�ל'יא&ל ב�ן ש'

י ל כות' א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' ר.  ל�כ�ל כ� ב� ד�

ת כו� ר� ז,ב]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ים,  נ' ט� ים, וק� ד' ב� ע+ ים, ו� נ�ש'
ין ין א& נ' מ� ז� ן.  מ� יּכַהֶׁש ה� ל& ע+
ּכַהֶׁש ה ו�ע�ד מ� ין?  כ� נ' מ� ז� מ�
ת.  ע�ד י' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� כ�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
כ�ב&יצ�ּכַהֶׁש ה. ע�ד

[תלמוד] 

ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י,  ב�ן י� ו' ל&
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& י:  ב�ש&ם ש�אול ב�ן יו� ב' ר�

ין ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ן, עו� ט� תו� ק� יׁשַאָה ף או� נ' ּכַהֶׁש ה.  ס� ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ ל�
נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�

ין ן"!  מ�ד�ק�ד�ק'ין "א& ט� ק� ב�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�

��������8 :ּה מ� הֶלֲעַּי� ן,  ר�ב'י ק� ימו� ס'



י ר�ב'י ב' ינ�א, ר� נ' ן ח+ ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
ים ל'ש�נ&י נ' ט� נ'צ�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  ק�
י�ּכַהֶׁש ה ש�א'ם ין ּכַהֶׁש ה� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ן, עו� ט� תו� ק� ס�נ'יׁשַאָה ף.  או�

ין ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ק, עו� פ& תו� ס� ו�ד�י.  או�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� ר י� י ב� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' יו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם פ�

ין ת'ש�ע�ּכַהֶׁש ה א' ר� ּכַהֶׁש ה נ' ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ ין.  כ� נ' מ� ז� מ�
ין מ' הֶלֲעַּי� Gס ּכַהֶׁש ה, מ� לו או� מ� פ' ן?  ק�ט�ן א+ ינ&יּכַהֶׁש ה� ב&

ר:  ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ�
י ב�ע�א ז�ב�ד'י ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י מ& Gיו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ק

ּכַהֶׁש ה מ� ד�ת&ימ�ר,  כ�
ין "ק�ט�ן ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' תו� עו� ּכַהֶׁש ה."  ס�נ'יׁשַאָה ף או� ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ ל�
ר מו� תו� עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ּכַהֶׁש ה�כ�א אׁשַאָה ף ו& יׁשַאָה ף או� נ' ּכַהֶׁש ה.  ס� לש� ש� ל'

ּכַהֶׁש ה ן א'ן מ� מ� ת ש�מ�ז�כ'יר'ין ת� תו� ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם, עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין א� יׁשַאָה ף,  או� נ' ס�
אן ת מ�ז�כ'יר'ין ש�א&ין כ� ש�כ&ן?  כ�ל ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם, לא א�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ינו א' ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש הוא> זּכַהֶׁש ה <=וּכַהֶׁש הּכַהֶׁש הינו, וּכַהֶׁש הריש�כ&ן!  כ�ל ו�

ן מ� ת מ�ז�כ'יר'ין ש�ּכַהֶׁש ה&ן י�ד&י , ע�לת� תו� ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם, עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין א� יׁשַאָה ף.  או� נ' ס�
אן כ� ת מ�ז�כ'יר'ין ש�א&ין ו� ין ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם, א&ין א� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' תו� עו� ס�נ'יׁשַאָה ף.  או�
נ&י:  ת�
ן ט� תו� תו�ר�ּכַהֶׁש ה, עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ו�ס&פ�ר ק� יׁשַאָה ף.  או� נ' ס�
ר ן:  ר�ב'י אמ� יוד�

י נ' א:  כ& נ&ית� ת� מ�
ן ט� ר ק� פ� ס& ין ל� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' ּכַהֶׁש ה, עו� ר� תו� תו� ]57ס�נ'יׁשַאָה ף. [ או�

י ת� ימ� א& ין מ& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' תו� עו� ס�נ'יׁשַאָה ף?  או�
ינ�א ר�ב'י ב' ר:  א+ אמ�

גון ל� פ� ת� ן י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ו�ר�ב חונ�א ר�ב א' יּכַהֶׁש הו� ר& ש�מוא&ל.  ב�ש&ם ת�
ר:  ח�ד אמ�
ע� ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ד& ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ט'יב יו�

נ�ּכַהֶׁש ה ר� ח[ ר:  ו� אמ�
ע� ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ד& מ�ב�ר&ך.  ּכַהֶׁש הוא ל�מ'י יו�

ר א:  ר�ב'י אמ� ס� נ'
ּכַהֶׁש ה מ� ין כ� נ' מ� ת�ח�ל'יפ�א,  ר�ב ע'ם אכ�ל&ית ז'
ם ע' י�א ר�ב'י ו� ינ� ר אנ' י ב� יס� <דודי>ח+ב'יב'י,  ס'

א ל� נון ו� מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ע�רו�ת.  ש�ת&י ש�ּכַהֶׁש ה&ב&את'י ע�ד ע+ל�י ז�
ל מוא& ר�ב,  קGמ&י ב�ע�א ש'יל�ת ב�ר ש�

ית א' ד�אמ�ר'ין:  ו�
ן עו� ל קGמ&י ב� מוא& ת:  ב�ר ש� יל� ש'

ד פ�ת ת'ש�ע�ּכַהֶׁש ה ח� א� י�ר�ק?  ו�
ר מ� ן א+ ין. לו� נ' מ� ז� : מ�

נ�ּכַהֶׁש ה מו� י�ר�ק?  וש�נ�י'ם פ�ת ש�
ר מ� ן א+ ין. לו� נ' מ� ז� : מ�

י�ר�ק?  וש�לש�ּכַהֶׁש ה פ�ת ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה
ר מ� ן א+ ין. לו� נ' מ� ז� : מ�
ינ�א ר�ב'י ב' י:  א+ ע& ב�

ּכַהֶׁש ה צ� ח� ּכַהֶׁש הו?  ל�מ�ח�צ�ּכַהֶׁש ה מ� מ�
ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�



נ�א ע�ד א+ כ�ת ד� ר� צ� ן, א' מ� בּכַהֶׁש ה> מסופק <ּכַהֶׁש הייתיל'י,  ת�

י ד' צ� נ&י��������8 :ּה ל'י מ' שאלתיּכַהֶׁש הו> לא ממנו שפחדתי <מתוךש'ל�ת&י��������8 :ּה.  ל�א מ'

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� י:  י' ע& ב�
תו� ש�הֶלֲעַּי�ב�ר&ך?  מ�ּכַהֶׁש הו י�ר�ק ש�אכ�ל או�

ּכַהֶׁש ה פ� ל� ח� י�ּכַהֶׁש ה!  ד�ר�ב'י ש'יט�ת&י��������8 :ּה מ� מ� ר� י'

נ&י:  ת�
לש ת ש� או� ין מ& יר' ז' י ע�לו נ� ימ& ש�ט�ח.  ב�ן ש'מ�עו�ן ב'
אּכַהֶׁש ה א מ& צ� ים, מ� ּׁש' מ' ח+ ח,  ל�ּכַהֶׁש ה�ן ו� ת� פ�

אּכַהֶׁש ה ים ומ& ּׁש' מ' ח+ ן מ�צ�א לא ו� ּכַהֶׁש ה� פ�ת�ח.  ל�
א ת� י א+ ב& ל&י��������8 :ּה:  מ�ל�כ�א. א+מ�ר י�נ�י ג�
אּכַהֶׁש ה ת�ל�ת ּכַהֶׁש ה�כ�א "א'ית ין,  מ& יר' ז' נ�
נון א' ין ו� י' ע� ין,  מ�אּכַהֶׁש ה ת�ש�ע ב� נ' ב� ר� ק�
ב א�ל�א ּכַהֶׁש ה� ד'יד�ך,  מ'ן פ�ל�ג�א א�ת� י�
נ�ּכַהֶׁש ה א+ ד'יד'י."  מ'ן פ�ל�ג�א ו�
אּכַהֶׁש ה אר�ב�ע ל&י��������8 :ּה ש�ל�ח ין.  מ& ש' מ� ח� ו�
ל ז� י��������8 :ּה:  ו�מ�ר ב'יש�א ל'ּׁש�נ�א א+ ל&
ב ל�א ּכַהֶׁש ה� י��������8 :ּה מ'ן י� יד& כ�לום.  ד'

וכ�ע�ס.  מ�ל�כ�א י�נ�י ש�מ�ע
ן ד�ח�ל עו� מ� ו�ע+ר�ק.  ש�ט�ח ב�ן ש'
ין,  ב�ת�ר מ' יו�

קון ל� ן ר�ב�ר�ב'ין נ�ש ב�נ&י ס� י ד�פ�ר�ס מ�ל�כות�א מ' ב& מ�ל�כ�א.  י�נ�י ג�
ן ין מ' יב' ית' ין ד' ר' ין, אמ� ל' י��������8 :ּה:  אכ� ל&

ין יר' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה א+נ�ן נ� ו� ּכַהֶׁש ה+ ר ח�ד ּכַהֶׁש ה�כ�א ד� ב� ס�ב,  ג�
ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ ר ו� ן אמ� מ� Gּכַהֶׁש ה.  מ'יל'ין ק מ� כ� ח� ד�

י נ' א.  לו�ן ת� ד� ב� עו�
ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&
י��������8 :ּה.  ש�ל�ח ית& ת& אי� ו�
ב ש�ל�ח יּכַהֶׁש ה� מ'ל�א,  ל&י��������8 :ּה ו'
א ת� א+ ין ל&י��������8 :ּה ו�י�ת&יב ו� ל�מ�ל�כ�ת�א.  מ�ל�כ�א ב&
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ּכַהֶׁש ה מ� צחוק> ממני עשית <למּכַהֶׁש הב'י?  אפ�ל�י�ת� ל�

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
י&ית ל�א ל� ב�ך.  אפ�
ת� נ�ּכַהֶׁש ה א� א+ נ�ך, ו� מו� מ� יב:  מ'ן מ' ת' כ� י, ד' ת' י� ר� או�

ּכַהֶׁש ה ב�צ&ל  "כ'יז,יב) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת מ� כ� ח� ּכַהֶׁש ה�כ�ס�ׁשַאָה ף".  ב�צ&ל ּכַהֶׁש ה�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

ּכַהֶׁש ה מ� ?  ול� ע+ר�ק�ת�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

ע+ל�י,  כ�ע�ס ד�מ�ר'י ש�מ�ע&ית
ית ע& ּכַהֶׁש ה וב� מ� הֶלֲעַּי� ק� ק'ר�י�א:  ּכַהֶׁש ה�ד&ן מ�

ג�ע כ'מ�ע�ט  "ח+ב'יכו,כ) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ם".  י�ע+ב�ר ע�ד ר� ע� ז�
י:  וק�ר�א לו� ע+

ןז,יב) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת רו� ת� י' הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ח�כ�מ�ּכַהֶׁש ה ד�ע�ת  "ו� ח� ".  ת� ב�ע�ל�יּכַהֶׁש ה�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

ּכַהֶׁש ה מ� ין ל�ך י�ת�ב�ת� ול� ל�מ�ל�כ�ת�א?  מ�ל�כ�א ב&



ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
כ�ת'יב:  ס'יר�א ד�ב�ן ב�ס'פ�ר�א

,  "ס�ל�ס�ל�יּכַהֶׁש ה� יא,א) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ך� מ� מ� רו� ות�
ין ".  נ�ג'יד'ים וב& תו�ש'יב�ך�

ר:  מ� א+
בו כ�ס�א, ד'יב�ר&ך!  ל&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה�
ר:  כ�ס�א נ�ס�ב מ� ו�

ן ע�ל נ�ב�ר&ך זו� מ� יו.  י�נ�י ש�אכ�ל ּכַהֶׁש ה� ר� ב& ח+ ו�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

דון ע�ד ב�ק�ש�יות�ך!  א�ת� כ�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ּכַהֶׁש ה ן  "ע�לנ&ימ�ר? ומ� זו� מ� דּוּמַע הָלָע אֹּלא ּכַהֶׁש ה� נו"?  ש� ל� אכ�

ר:  מ� א+
בון ד�י&יכ�ל!  ל&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה�
בו ו�א+כ�ל, ו�מ�ר:  ל&י��������8 :ּה י�ּכַהֶׁש ה+

ן ע�ל "נ�ב�ר&ך זו� מ� ש�אכ�ל�נו".  ּכַהֶׁש ה�

ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
ין לוק' ן ע�ל ח+ עו� מ� ש�ט�ח.  ב�ן ש'

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ר:  י' אמ�
נ�ּכַהֶׁש ה.  ע�ל אשו� ר' ּכַהֶׁש ה�

א ר�ב'י ב� ר:  א� אמ�
ּכַהֶׁש ה.  ע�ל הֶלֲעַּי� נ' ּׁש� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה פ� ל� ח� י�ּכַהֶׁש ה!  ד�ר�ב'י ש'יט�ת&י��������8 :ּה מ� מ� ר� י'
ן מ� מסופק> ּכַהֶׁש הוא <שםל&י��������8 :ּה?  פ�ש'יט�א ל&י��������8 :ּה, ו�כ�ּכַהֶׁש ה צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה ת�

ן ל&י��������8 :ּה, כ�ר�ב�נ'ין;  ד'צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה&
ן ג�מ�ל'יא&ל.  ב�ן ש'מ�עו�ן ל&י��������8 :ּה, כ�ר�ב�ן ד'פ�ש'יט�א ּכַהֶׁש ה&

נ&י ת� ג�מ�ל'יא&ל:  ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב�ן ד�
ב ע�ל�ּכַהֶׁש ה ס& ּכַהֶׁש ה& ע'מ�ּכַהֶׁש ה�ן,  ט'ב&לו� ו�

ין.  כ�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�י'ת אכ�ל ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא פ'י ע�ל אׁשַאָה ף נ' מ� ז� ן, מ� ג� ד�
ים.  ד'ב�ר&י מ' כ� ח+

נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ח� יו�
ין ל�עו�ל�ם ין א& נ' מ� ז� ד מ� יו, ע� ל� ת ש�הֶלֲעַּי�אכ�ל ע� י' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ן.  כ� ג� ד�

נ&י:  ת�
ד פ�ת ש�נ�י'ם ח� א� ין!  ו� נ' מ� ז� ק, מ� י�ר�

ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� ן ד�ר�ב�ן מ� עו� מ� ג�מ�ל'יא&ל.  ב�ן ש'

ת כו� ר� ] 1ז,ג [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ין?  "כ&יצ�ד נ' מ� ז� מ�
ך";  או�מ&ר ב'ש�לש�ּכַהֶׁש ה ר& ב� "נ�
ּכַהֶׁש הוא ב'ש�לש�ּכַהֶׁש ה "ב�ר�כו".  או�מ&ר ו�
ינו";  "נ�ב�ר&ך או�מ&ר ב�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה אלּכַהֶׁש ה& ל&
ּכַהֶׁש הוא ב�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה "ב�ר�כו".  או�מ&ר ו�



ד ח� ּכַהֶׁש ה א� ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ד ע+ ח� א� ר ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ר'בו�א."  ע�
 

[תלמוד] 

ד�ל�מ�ּכַהֶׁש ה. 
א ר�ב'י יר� ע& ר י�ע+ק�ב ו�ר�ב'י ז� א,  ב� אח�

הֶלֲעַּי�א ו�ר�ב'י ר ח' ינ�א ו�ר�ב'י ב�א ב� נ' ן ח+ רו� ב� ד�ר�ב�נ'ין,  ח�
ן וו� ין ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' ין.  י� ל' אכ�
כ�ס�א,  אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י נ�ס�ב

ר וב&ר�ך אמ� ך",  ו� ר& ב� "נ�
א ל� כו".  א+מ�ר ו� ר� "ב�
ר מ� הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ל&י��������8 :ּה א+ ר ח' ב�א:  ב�

ּכַהֶׁש ה מ� ל� "ב�ר�כו"?  אמ�ר�ת� לא ו�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
א ל� ת�נ&י:  כ&ן ו�

ין ן"?  מ�ד�ק�ד�ק'ין "א& ט� ק� ב�
ין ין ש�אמ�ר ב& ך", ב& ר& ב� כו",  ש�אמ�ר "נ� ר� "ב�
ין ין א& ס' פ� תו� תו� כ�ך.  ע�ל או�

ין נ' ד� ק� נו� ּכַהֶׁש ה� ין ו� ס' פ� תו� תו� כ�ך.  ע�ל או�
יש א& א,  ל�ר�ב'י וב� יר� ע& ז�

ח ב�ג'ין ו� צ� ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ד' א ב�  אח�
הֶלֲעַּי�א ל�ר�ב'י ר ח' נ�א.  ב�א ב� ד� ק� נו�

ל מוא& ר:  ש� אמ�
י ינ' יא א& צ' י א�ת מו� מ' צ� ּכַהֶׁש ה�כ�ל�ל.  מ'ן ע�

יבון:  ת' ּכַהֶׁש ה+
י ב'ר�כ�ת ּכַהֶׁש ה+ר&י ר& ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה+ ר� תו� ר ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� מ& כו"!  או� ר� "ב�

ר ין:  ר�ב'י אמ� ב' א�
ן יו� כ& ר מ' י&ימ� "ּכַהֶׁש ה�מ�ב�ר�ך",  ד�

ינו� ּכַהֶׁש הוא אׁשַאָה ף יא א& צ' ן ע�צ�מו� מו� ּכַהֶׁש ה�כ�ל�ל.  מ'

א ר�ב'י ב� ר א� ינ�א ב� מ' ּכַהֶׁש ה ז� ו� א. [ ר�ב'י קGמ&י מ�ש�מ&ש ּכַהֶׁש ה+ יר� ע& ]58ז�
ג ז� ר ל&י��������8 :ּה מ� א, אמ� ס� ל&י��������8 :ּה:  כ�

ס�ב, ב�ר&יך! 
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ח[ר�ן.  ש�ת&י ד�א�ת� ד�ע�ת�ך ּכַהֶׁש ה�ב
נ&י:  ת� ד'
ו�כו�ס,  כו�ס כ�ל ע�ל מ�ב�ר&ך ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�ש

ינו� א& ּכַהֶׁש ה.  פ�רוס�ּכַהֶׁש ה כ�ל ע�ל מ�ב�ר&ך ו� רוס� ופ�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
א מ� ב ד�א+נ�א כ�  ד�ע�ת'י י�ּכַהֶׁש ה&

א ק� פ� בב'ר�כ�ת�ּכַהֶׁש ה,  חו�ב�ת�ך י�ד&י י�ת�ך מ�
א ד�ע�ת�ך ּכַהֶׁש ה�ב כ&ן ק� פ� י י�ד&י י�ת'י מ� ת' ב� ן.  חו� אמ& ב�

ר חום ר�ב'י אמ� נ� י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר ת�
א נ&ית� ת� ּכַהֶׁש ה מ� ר� ן:  אמ� כ&

ק ס& ע� ת� מ' י�צ�א,  לא "ּכַהֶׁש ה�



ע� מ& ּׁשו� ּכַהֶׁש ה� ק מ'ן ו� ס& ע� ת� מ' י�צ�א."  לא ּכַהֶׁש ה�

ת כו� ר� ] 2ז,ג [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

אּכַהֶׁש ה מ& ינו";  ל�יי "נ�ב�ר&ך או�מ&ר "ב� לּכַהֶׁש ה& א?
אּכַהֶׁש ה מ& ּכַהֶׁש הוא ב� "ב�ר�כו".  או�מ&ר ו�
ר ב�א�ל�ׁשַאָה ף מ& ך או� ר& ב� ינו ל�יי "נ� לּכַהֶׁש ה& י א? לּכַהֶׁש ה& ל";  א? א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
ּכַהֶׁש הוא ב�א�ל�ׁשַאָה ף ר ו� מ& כו".  או� ר� "ב�

ר ב�ר'בו�א מ& ך או� ר& ב� ינו ל�יי "נ� לּכַהֶׁש ה& י א? לּכַהֶׁש ה& ל,  א? א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
י לּכַהֶׁש ה& ב א? ש& ת, יו� או� ב� ל צ� ים, ע� רוב' כ� ן ּכַהֶׁש ה� זו� מ� נו";  ּכַהֶׁש ה� ל� אכ� ש�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר:  ּכַהֶׁש ה�ג�ל'יל'י יו�
מ�ב�ר�כ'ין,  ּכַהֶׁש ה�ק�ּכַהֶׁש ה�ל ר�ב ל�פ'י

ר:  מ� נ�א?  סח, כז) (תּכַהֶׁש הליםש�
ת לו� ּכַהֶׁש ה& ק� מ� נ�י א?לּכַהֶׁש ה'ים ב�ר�כו "ב� ד� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל".  מ'מ�קו�ר א+

[תלמוד]

ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
ּכַהֶׁש ה�ג�ל'יל'י,  יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ד'ב�ר&י זו�

ים:  ד'ב�ר&י א+ב�ל מ' כ� ח+
ד ח� ד א� ח� א� ּכַהֶׁש ה, ו� ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ר ע+ ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ר'בו�א.  ע�
ר:  ר�ב�א אמ�

י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה מ' או�מ&ר:  ש�ּכַהֶׁש הוא כ�
ר'בו�א".  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה, ו�א�ח�ד "א�ח�ד

ן נ�י' ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה?  ש�ּכַהֶׁש ה'יא ל�ע&ד�ּכַהֶׁש ה מ'
א ב�א, ר�ב'י ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם י�ס� ח� יו�

ר מ� ר כ�אן נ�א? מ� נ�א? ּכַהֶׁש ה", ו� ד� "ע&ד�ּכַהֶׁש ה".  ל�ּכַהֶׁש ה�ל�ן "ע&
ּכַהֶׁש ה ר מ� מ� נ�א? ּכַהֶׁש ה" ש� ד� ל�ּכַהֶׁש ה�ל�ן, ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה,  "ע&
ּכַהֶׁש ה.  אׁשַאָה ף ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� אן, ע+ כ�

ר ן:  ר�ב'י אמ� ימו� ס'
ר מ� ר כ�אן נ�א? מ� נ�א? ך" ו� "תו�ך".  ל�ּכַהֶׁש ה�ל�ן "תו�
אומב,ּכַהֶׁש ה) (ב�ר&אש'ית ב� הֶלֲעַּי� ר י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ב�נ&י  "ו� ב� ש� ך ל' תו� ּכַהֶׁש ה�ב�א'ים",  ב�

ּכַהֶׁש ה ל�ּכַהֶׁש ה�ל�ן, ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה,  "תו�ך" ש�נ�א?מ�ר מ�
ּכַהֶׁש ה.  אׁשַאָה ף ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� אן, ע+ כ�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�
ם "תו�ך" א�ת� א' נון!  ל���������8 :ּה, ס�ג'ין י�ל'יׁשַאָה ף מ' א'

ר א�ל�א מ� ר "ב�נ&י כ�אן נ�א? מ� נ�א? ל", ו� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ל";  "ב�נ&י ל�ּכַהֶׁש ה�ל�ן י' א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
ּכַהֶׁש ה ר "ב�נ&י מ� מ� נ�א? ל" ש� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה,  ל�ּכַהֶׁש ה�ל�ן י'
אן אׁשַאָה ף ּכַהֶׁש ה.  כ� ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+
ּכַהֶׁש ה ין מ� מ' הֶלֲעַּי� ק� א ר�ב�נ'ין מ� מ� ע� ּכַהֶׁש ה�ג�ל'יל'י?  יו�ס&ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ט�

ל כ� ת", ב� לו� ּכַהֶׁש ה& ק� מ� ּכַהֶׁש ה.  ק�ּכַהֶׁש ה'ל�ּכַהֶׁש ה "ב� ל� ּכַהֶׁש ה' וק�
ר ינ�א ר�ב'י אמ� נ' ּכַהֶׁש הו:  ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ח+ ב� א�

"ב�מ�ק�ּכַהֶׁש ה&לת" כ�ת'יב. 



ת כו� ר� ] 3ז,ג [ב�
ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� מ�

ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י "אמ�ר יב� ק' ע+
ּכַהֶׁש ה ינו מ� צ' ת,  ב�ב&ית מ� נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה�

ד ח� ד מ�רGב'ין א� ח� א� ין,  ו� ט' ע� Gמ
ר מ& כו או� ר� ת "ב� יי".  א�

ר:  י'ש�מ�ע&אל ר�ב'י מ& או�
ּכַהֶׁש ה�מ�ב�ר�ך". יי א�ת "ב�ר�כו

[תלמוד] 

ב�או�ר�י�ת�א,  מ'ק�ר&י ק�ם א�ש&י ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב
ר מ� א+ כו"  ו� ר� א"ב� ל� ך".  א+מ�ר ו� ר� ב� מ� "ּכַהֶׁש ה�
ן עו� נ&י��������8 :ּה.  ב� תוק' ש� מ'
ר ן אמ� ּכַהֶׁש הו� ב:  ל� ר�

יג נ�ּכַהֶׁש ה& פונ&י��������8 :ּה, ד� ע+ק'יב�ּכַהֶׁש ה.  כ�ר�ב'י אר�

א ר�ב'י יר� ע& ם כ�ּכַהֶׁש ה&ן מ'ק�ר&י ק�ם ז� קו� מ� ל&ו'י,  ב'
נ�יּכַהֶׁש ה� וב&ר�ך פ� ,  ל� ול�אח+ר�יּכַהֶׁש ה�
ן עו� נ&י��������8 :ּה. וב� תוק' ש� מ'
ר ן אמ� א�ב�א:  ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב'י לו�

ן כ& פונ&י��������8 :ּה, ד� נון אר� ין א' יג' ּכַהֶׁש ה' ג�ב&יּכַהֶׁש הו�ן.  נ�

כ�ת'יב: 
י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� ת ע�ז�ר�א  "ו�י�ב�ר�ךח,ו) (נ� ים יי א� לּכַהֶׁש ה' א? ל".  ּכַהֶׁש ה� דו� ג� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה מ� ?  ב� לו� ד� ג'
ּכַהֶׁש ה�מ�פ�ר�ש.  ב�ּׁש&ם ג'ד�לו�

נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב ת� ר:  מ� אמ�
ב'ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ג'ד�לו�
ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&

ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה�ג�דו�ל�ּכַהֶׁש ה?  כ�נ�ס�ת אנ�ש&י נ'ק�רו ל�
ירו ז' ח� ּכַהֶׁש ה� ל�י�ש�נ���������8 :ּה.  ּכַהֶׁש ה�ג�דGל�ּכַהֶׁש ה א�ת ש�

ר ס:  ר�ב'י אמ� ח� ינ� פ'
ין מ�ש�ּכַהֶׁש ה ק' ת�  ש�ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה מ�ט�ב&ע���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה'

ר ּכַהֶׁש ה�א&ל "י,יז) (ד�ב�ר'ים ב� ג' ל, ּכַהֶׁש ה� ד� ג� א".  ּכַהֶׁש ה� ר� נו� ּכַהֶׁש ה� ו�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� ר:  י' אמ�

י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� ר",  ּכַהֶׁש ה�ג�דו�ל  "ּכַהֶׁש ה�א&ללב,יח) (י' בו� ג' ּכַהֶׁש ה�
לא "ּכַהֶׁש ה�נו�ר�א".  אמ�ר ו�

ּכַהֶׁש ה מ� ל� ר"?  אמ�ר ו� בו� ג' "ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ג'בו�ר,  ל'ק�רו�ת נ�א�ּכַהֶׁש ה ל�

ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא א� ק.  ב&יתו� חGר�ב�ן רו� ת& שו� ו�
ּכַהֶׁש ה מ� ל� "נו�ר�א"?  אמ�ר לא ו�
א ש�א&ין ר� ש ב&ית א�ל�א נו� ד� ק� מ' ר:  ּכַהֶׁש ה� מ� נ�א? ש�



ים ל' ּכַהֶׁש ה' ים  "נו�ר�אסח,לו) (ת� לּכַהֶׁש ה' מ'מ'ק�ד�ש�יך".  א?
אל הֶלֲעַּי& נ' ר:  ד� אמ�

ל  "ּכַהֶׁש ה�א&לט,ד) (ד�נ'הֶלֲעַּי&אל דו� ג� א",  ּכַהֶׁש ה� ר� נו� ּכַהֶׁש ה� ו�
לא ר".  אמ�ר ו� בו� ג' "ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה מ� ל� ר"?  אמ�ר לא ו� בו� ג' "ּכַהֶׁש ה�
נ�יו ן מ�סור'ין ב� יכ� ין, ּכַהֶׁש ה& ר' ל� קו� יא ב� ?  ּכַהֶׁש ה' ג�בור�תו�

ּכַהֶׁש ה מ� ל� "ּכַהֶׁש ה�נו�ר�א"?  אמ�ר ו�
ּכַהֶׁש ה ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� א,  ל'ק�רו�ת נ�א�ּכַהֶׁש ה ל� ר� נו�

ת או� ר� נו� ש.  ב�כ'ב�ש�ן ל�נו ש�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ב� א& ּכַהֶׁש ה�
ן יו� כ& י ש�ע�מ�דו ו� ש& ת אנ� נ�ס� ּכַהֶׁש ה�ג�דו�ל�ּכַהֶׁש ה,  כ�

ירו ז' ח� ת ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה א� ל� Gד ג� ל�י�ש�נ���������8 :ּה,  ּכַהֶׁש ה�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ל "ּכַהֶׁש ה�א&ל ט,לב) (נ�ח� דו� ג� א".  ּכַהֶׁש ה�ג'בו�ר ּכַהֶׁש ה� ר� נו� ּכַהֶׁש ה� ו�

ּכַהֶׁש ה�ל�לו?  ל�ד�ב�ר'ים ק'צ�ב�ּכַהֶׁש ה ל'ת&ן כ�ח� בו� ו�ד�ם, י&ש וב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר
ר ק ר�ב'י אמ� ח� צ� ר:  ב�ן י' ז� ע� ל� א�

ין ע' ד� ים ּכַהֶׁש ה&ן יו� יא' ב' נ� ן ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה� לו� א? א+מ'ת'י,  ש�
ינ�ן א& ין ו� יפ' נ' ח� .  מ� לו�

ת כו� ר� ז,ד]  [ב�
ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� מ�

כ�אח�ת,  ש�אכ�לו ש�לש�ּכַהֶׁש ה
ינ�ן ל&ח�ל&ק;  ר�ּׁש�א'ים א&
ן כ& ּכַהֶׁש ה.  אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה, ו�כ&ן ו� ּׁש� מ' ח+
ן כ& ּכַהֶׁש ה ו� ּׁש� ד ש' ין, ע� ק' ל� ּכַהֶׁש ה.  נ�ח� ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+

ינ�ן ו�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה ד א& ין, ע� ק' ל� ים. ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו נ�ח� ר' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע�

[תלמוד] 

י�ּכַהֶׁש ה ב�ּׁש�ב�ת,  ו�או�כ&ל יו�ש&ב ּכַהֶׁש ה�
לא ו�ש�כ�ח ת.  ּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר ו� ב� ּׁש� ל� ש�

ר,  ר�ב ז& ר: חו� אמ�
ל מוא& ינו� וש� ר: א& ר.  אמ� ז& חו�

ן עו� מ� ר ש' נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ב�א ב� ח� יו�
יר ס�פ&ק כ' ז� לו� ּכַהֶׁש ה' Gּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר,  לא  ס�פ&קש�ל�מו�ע&ד, ח
ין ין א& יר' ז' ח� .  מ� תו� או�

נ&י א�ש�כ�ח יג:  ת� ל' ופ�
מוס�ׁשַאָה ף,  ק�ר�ב�ן בו� ש�הֶלֲעַּי&ש יו�ם "כ�ל
ש�ל�מו�ע&ד,  ו�חGלו� ח�ד�ש ר�אש כ�גו�ן
יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ין ל� ע& ּכַהֶׁש ה�מ�א�ר�ע.  מ&
ם א' ין לא ו� יר' ז' ח� יר, מ� כ' ז� .  ּכַהֶׁש ה' תו� או�
ׁשַאָה ף,  ק�ר�ב�ן בו� ש�א&ין ו�כ�ל מוס�
נGכ�ּכַהֶׁש ה כ�גו�ן ופור'ים,  ח+
יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ין ל� ע& ּכַהֶׁש ה�מ�א�ר�ע,  מ&
ם א' ין לא ו� יר, א& כ' ז� ין ּכַהֶׁש ה' יר' ז' ח� ."  מ� תו� או�
נ�ן ר ח� הֶלֲעַּי�א ב�א ב� ר� ב� ח� ן ו� וו� ין ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' ב�שGב�ת�א.  אכ�ל'ין י�



ן ם ד�אכ�לון מ' כון, ק� ר� ל&י��������8 :ּה.  א+ז�ל וב�
ר ז� ין.  א�ש�כ�חו�ן ל�ג�ב�ן ח+ כ' ר� ב� מ�
ר ן:  אמ� לו�
א ל� ר ו� ב� נ�ן? [ כ� כ� ר� ]59ב&

ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&
ין כ' ר� ב� ין מ� ר' ז� ח� ומ�ב�ר�כ'ין,  ו�

ינ�ן ש& אנ� ּכַהֶׁש השבת> של לּכַהֶׁש הזכיר <ששכחנוד�שGב�ת�א.  מ�ד�כ� �ר�א ד�

ר כ&ן לא חונ�א,  ר�ב ב�ש&ם ב�א ר�ב'י אמ�
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ב:  ב�ש&ם ב���������8 :ּה מ�ט&י י' ר�

לא ש�כ�ח ר:  ּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר ו� מ& ת, או� ב� ּׁש� ל� ש�
ר "ב�רוך ש� ן א+ ּכַהֶׁש ה נ�ת� נוח� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל".  ל�ע�מו� מ�

ן ב�ש�ּכַהֶׁש ה'ס'יע� כ�ן כ� , ו� תו� ע� דּוּמַע הָלָע אֹּלא ד� ש� יע� ב� ס' .  ּכַהֶׁש ה' ד�ע�תו�
נ&י:  ת�

ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו אד�ם ב�נ&י ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה כ' ל� ּכַהֶׁש ה� ך,  מ� ר� ד� ב�
ד,  מ'כ'כ�ר או�כ�ל'ין ש�כGל�ם פ'י ע�ל אׁשַאָה ף ח� א�
ד כ�ל ח� .  מ�ב�ר&ך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�

לו,  י�ש�בו אכ� ו�
ד א�ח�ד ש�כ�ל פ'י ע�ל אׁשַאָה ף ח� א� ,  מ'כ'כ�ר או�כ&ל ו� ע�צ�מו�

ד ח� כGל�ם.  י�ד&י ע�ל מ�ב�ר&ך א�
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� ין י' מ& א ל�ח�מ�ר�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ז� ק� ד� נ� Gפ ד�ל&ו'י.  ב�

ת כו� ר� ז,ּכַהֶׁש ה]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ת ש�ת&י רו� בו� ת או�כ�ל'ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו ח+ י' ב� א�ח�ד,  ב�
ן מ� ז� ין ש�מ'ק�צ�ת�ן ב' א' ת א&לו רו� א&לו,  א�
לו ּכַהֶׁש ה+ר&י מון.  מ'צ�ט�ר�פ'ין א& ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' ל�
ם ל�או,  א'

לו ין א& נ' מ� ז� ן מ� מ� צ� ע� ין ו�א&לו ל� נ' מ� ז� ל�ע�צ�מ�ן.  מ�
ין א& ין ו� כ' ר� ב� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן,  ע�ל מ�

כו� ש�הֶלֲעַּי'ת&ן ע�ד תו� מ�י'ם,  ל�
ר.  ר�ב'י ד'ב�ר&י ז� יע� ל' א?

ים מ' כ� ח+ ין. ו� כ' ר� ב� ין: מ� ר' מ� או�

[תלמוד] 

נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י א ו�ר�ב'י יו� ב� ר א� ינ�א ב� מ' א:  ר�ב'י ב�ש&ם ז� יר� ע& ז�
ים ל'ש�נ&י ת' נ'צ�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ב�
ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
ן ּכַהֶׁש ה& נ�ת ע�ל ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה ש�נ'כ�נ�סו ו� כ&ן.  מ�

ן י' ל� ת� נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה, מ�ּכַהֶׁש ה ד�ב&ית א' לו�ן?  ע�ב&ד א�
ד כ�ב�י'ת ח� ים?  כ'ש�נ&י או� א� ת' ב�

ם ר, א' אמ� ין,  ע�ל א&לו ל�ע+ב�ר ד�ר�כ�ן ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה נ� נ' מ� ז� לו, מ� א&
ם א' ין ו� או, א& ין.  ל� נ' מ� ז� מ�
ים ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק& י��������8 :ּה מו� ר& אמו� מ'ד�ר�ש�א,  ד�ב&י מ�צ'יע�י�א ת�ר�ע�א ע�ל ל�



ּכַהֶׁש הוא ן ו� מ& ז� ן ע�ל מ� י' ל� א'ל�י'ן.  ו�ע�ל א'

ין ן ע�ל מ�ב�ר�כ'ין "א& י' הֶלֲעַּי� ם.  ל�תו�כו� ש�הֶלֲעַּי'ת&ן ע�ד ּכַהֶׁש ה� י' מ�
ר.  ר�ב'י ד'ב�ר&י ז� יע� ל' א?

ים מ' כ� ח+ ין."  ו� כ' ר� ב� ים: מ� ר' מ� או�
ן ר�ב'י יק� ר' ינ�ּכַהֶׁש ה:  ב�ן יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם ז� נ' ח+

ים ד' ז�ר ל�ר�ב'י ח+כ�מ'ים מו� יע� ל' ש�ל�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  ב�כו�ס א?
ן ש�ּכַהֶׁש הוא ת& כו� נו� תו� לו מ�י'ם ל� פ' ש�ּכַהֶׁש הוא.  כ�ל א+
ין יג' ּכַהֶׁש ה' ן ר�ב�נ'ין נ� ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה� ד�ק'דוש�א.  כ�ס�א ב�
א ת� ל� נ�ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י מ' א.  יו� יג� ל' פ�
נ�ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ם יו� ע� ן כ�ס�א ט� ק& ת� ל���������8 :ּה.  ומ�

ן זוג.  ש�ּכַהֶׁש הוא ת&ימ�ר א' מ�
נ&י:  ת� ּכַהֶׁש ה� ו�
ּכַהֶׁש ה ת� ּׁשו� ין מ�ש�ק'ין ּכַהֶׁש ה� זוג' ר מ� ב� ע� ן ש� יּכַהֶׁש ה� ל& ּכַהֶׁש ה�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ע+

מו� .  ד� ב�ר�אשו�
ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
ן ּכַהֶׁש ה& מ�ת�כו�ת.  ב'כ�ל&י ש�ל�נו ו�
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם י' ח� יו�

ים נ' אשו� ין:  ּכַהֶׁש ה�יו ר' ל' א+ שו�
ּכַהֶׁש הו אל, מ� מ� ש�ל�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה?  ב�כו�ס ל�הֶלֲעַּי�מ'ין ש�ת�ס�הֶלֲעַּי&ע� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�

ת� ת�ל�ת:  מ'נ���������8 :ּה ש�מ�ע א�
ת�  מ'נ���������8 :ּה ש�מ�ע א�

סו� צ�ר'יך ש�ּכַהֶׁש הוא פ� ת� ין,  ל� מ' הֶלֲעַּי� ב�
ח.  ּכַהֶׁש ה�ּׁשGל�ח�ן מ'ן ג�בו�ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה י�דו� ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א ו�צ�ר'יך פ� ט�
ן ו�צ�ר'יך ת& נו� ינ�יו ש� .  ע& בו�

ר אח�א:  ר�ב אמ�
ּכַהֶׁש ה:  ב�כו�ס נ�א�מ�רו ד�ב�ר'ים ש�לש�ּכַהֶׁש ה כ� ר� ב� ל� ש�

ח.  ד� Gטור, ומ א, ע' ל& מ�
ד:  ב�פ�סוק וש�ל�ש�ת�ן ח� א�

ע  "נ�פ�ת�ל'ילג,כג) (ד�ב�ר'ים ב� א ר�צו�ן ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ל& יי".  ב'ר�כ�ת ומ�
טור.  ע", ע' ב� "������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�
"ר�צו�ן", מGד�ח. 

 . "מ�ל&א", כ�מ�ש�מ�עו�
ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+

ם ן כ�ת'יב מ�ּכַהֶׁש הכ&ן,  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ית� א' מ� ? ת�
י�ר�ש�ּכַהֶׁש ה",  ו�ד�רו�ם  "י�םלג,כג) (ד�ב�ר'ים

ת� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם ל'יר�ש זו�כ�ּכַהֶׁש ה א� א.  ו�ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם ּכַהֶׁש ה� ב� ּכַהֶׁש ה�
ר ר:  ר�ב'י אמ� ז� ע� ל� א�
ין פ�גום כו�ס יו.  מ�ב�ר�כ'ין א& ל� ע�
ת� ת�ל�ת:  מ'נ���������8 :ּה ש�מ�ע א�
ת� מ'נ���������8 :ּה,  ש�מ�ע א�

ין כו�ס גום, א& יו.  מ�ב�ר�כ'ין פ� ל� ע�
כ�ּׁש'עור.  בו� ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א ו�צ�ר'יך

 . מו� ג� , פ� מו� ע� וט�



ר חום ר�ב'י אמ� נ� יוד�ן:  ב�ר ת�
ם כ�בו�ד הֶלֲעַּיו� ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  ל'כ�בו�ד קו�ד&ם ּכַהֶׁש ה�

ת ּכַהֶׁש ה�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ק�דGּׁש�ת מ� ד� ת קו� ּׁש� Gד ק� ם.  ל' הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�
י ם?  כ�בו�ד ז�ּכַהֶׁש הו א& הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ב�ש&ם יו� א,  ב� אח�
ז�ר ר�ב'י ע� ל� ב:  ב�ש&ם יו�ס&ׁשַאָה ף ב�ר א� ר�

ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן".  פ�ר'י "בו�ר&א
ן ר�ב'י יק� ר' ר ז� מוי ב� ן ד�ר�ב'י ח� יק� ר'  ז�

יר כ' ז� "אר�ץ",  ש�ל�ח+נGכ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' ב�
סו ל� ק' .  ו� תו� או�

הֶלֲעַּי�א ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ב�א ר�ב'י ר ח'  ב�א ב�
יר כ' ז� ב "ד�הֶלֲעַּי�ן ּכַהֶׁש ה' טו� "ּכַהֶׁש ה� ת" ב� מ� יב",  א? ט' ומ&
סו ל� ק' .  ו� תו� או�

הֶלֲעַּי�א ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ב�א ר�ב'י ר ח' א:  ב� ב� א�
ד אכ�ל מ& ך, עו� ל& ּכַהֶׁש ה� ומ�ב�ר&ך.  מ�
ב אכ�ל ש& ד, יו� מ& ומ�ב�ר&ך.  עו�
ב אכ�ל ס& ב, מ& ש& ומ�ב�ר&ך.  יו�
ׁשַאָה ף אכ�ל ט& ע� ת� ב, מ' ס& ך.  מ& ר& ב� ומ�
ם י ּכַהֶׁש הוא כ&ן, ּכַהֶׁש ה+ר&י ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה א' כ& א+ ל� מ� ת.  כ� ר& ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

ם י�כ�ס�ּכַהֶׁש ה  "ב'ש�ת�י'םו,ב) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה י' ת� ש� נ�יו, וב' יו".  י�כ�ס�ּכַהֶׁש ה פ� ל� ג� ר�

ת כ� ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0059,45[ ח פ�

ת כו� ר� ח,א]  [ב�

לו ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה'ל&ל ל�ב&ית ש�מ�י ב&ית ש�ב&ין ד�ב�ר'ים א& ד� עו� ס� ב'
ית ין:  ש�מ�י ב& ר' מ� או�

ר ע�ל מ�ב�ר&ך אח� ם, ו� הֶלֲעַּיו� ן.  ע�ל מ�ב�ר&ך כ�ך ּכַהֶׁש ה� י' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�
ית ין:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב& ר' מ� או�

ר ע�ל מ�ב�ר&ך אח� ן, ו� י' הֶלֲעַּי� ם. ע�ל מ�ב�ר&ך כ�ך ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�

[תלמוד] 

ּכַהֶׁש ה ן מ� ּכַהֶׁש הו� מ� ע� ש�מ�י?  ד�ב&ית ט�
ש�הֶלֲעַּי�ב�א,  ל�הֶלֲעַּי�י'ן ג�ר�מ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם ש�ק�דGּׁש�ת

הֶלֲעַּי�ב וכ�ב�ר ח� ת� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן.  ב�א ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם ב'ק�דGּׁש�ת נ'
ּכַהֶׁש ה ן מ� ּכַהֶׁש הו� מ� ע� ּכַהֶׁש ה'ל&ל?  ד�ב&ית ט�

ן י' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה� ם ש� ר& ש�ת&אמ�ר.  ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם ל'ק�דGּׁש�ת גו�
ר:  ד�ב�ר אח&
ן י' הֶלֲעַּי� ת�ד'יר�ּכַהֶׁש ה.  א&ינ���������8 :ּה וק�דGּׁש�ּכַהֶׁש ה ת�ד'יר ּכַהֶׁש ה�

ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ן מ'ד'ב�ר&י ן, י�י' נ&יּכַהֶׁש ה� ן ש� י' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה� ל� ד� ב� ּכַהֶׁש ה� ם:  ו� ד& קו�



ן כ�לום ּכַהֶׁש הו� מ� ע� ש�מ�י,  ד�ב&ית ט�
]60ש�הֶלֲעַּי�ב�א? [ ל�הֶלֲעַּי�י'ן ג�ר�מ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם ש�ק�דGּׁש�ת א�ל�א

יל א' אן, ּכַהֶׁש הו� כ� לא ו� ּכַהֶׁש ה אב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה ו� מ� ר� ן ג� י' הֶלֲעַּי� ש�הֶלֲעַּי�ב�א,  ל�
ן י' הֶלֲעַּי� קו�ד&ם.  ּכַהֶׁש ה�

ן כ�לום ּכַהֶׁש הו� מ� ע� ּכַהֶׁש ה'ל&ל,  ד�ב&ית ט�
ן א�ל�א י' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה� ת�ד'יר�ּכַהֶׁש ה?  א&ינ���������8 :ּה וק�דGּׁש�ּכַהֶׁש ה ת�ד'יר ש�

יל א' ן, ּכַהֶׁש הו� כ� ן ו� י' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ת�ד'יר ו� ל� ד� אב� ת�ד'יר�ּכַהֶׁש ה,  א&ינ���������8 :ּה ו�
ן י' הֶלֲעַּי� קו�ד&ם.  ּכַהֶׁש ה�

ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�
ן,  מ'ד'ב�ר&י נ&יּכַהֶׁש ה� ש�

ן ת:  ו�אב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה, אב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה י�י' מ� ד� קו�
ן כ�לום ּכַהֶׁש הו� מ� ע� ש�מ�י,  ד�ב&ית ט�
הֶלֲעַּי�ב ש�כ�ב�ר א�ל�א ח� ת� ת נ' ּׁש� Gד ק� ם ב' הֶלֲעַּיו� דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד ּכַהֶׁש ה� ן?  ב�א ש� י' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�

יל א' אן, ּכַהֶׁש הו� כ� הֶלֲעַּי�ב ו� ח� ת� נ' ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן,  ב�א ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד ב�ּכַהֶׁש ה�ב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה ו�
ת.  אב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה מ� ד� קו�

ן כ�לום ּכַהֶׁש הו� מ� ע� ּכַהֶׁש ה'ל&ל,  ד�ב&ית ט�
ן א�ל�א י' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה� ם ש� ר& ש�ת&אמ&ר,  ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם ל'ק�דGּׁש�ת גו�

יל א' אן, ּכַהֶׁש הו� כ� ין ו� א& ן ו� י' הֶלֲעַּי� ם ּכַהֶׁש ה� ר& ש�ת&אמ&ר,  ל�אב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה גו�
ת.  אב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה מ� ד� קו�

ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�
ן,  מ'ד'ב�ר&י נ&יּכַהֶׁש ה� ש�

ין יל' ד' ב� ין י�י'ן ב�לא מ� א& ן.  א�ל�א מ�ק�ד�ש'ין ו� י�י' ב�
יא י ד�ר�ב'י ד�ע�ת&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש ה' ב' ר� א, ד� יר� ע& א ז� יר� ע& ר:  ז� אמ�

ין יל' ד' ב� ר,  ע�ל מ� כ� ּׁש& ּכַהֶׁש ה�
ין ל' אז� ן ו� ק�דGּׁש�ּכַהֶׁש ה.  מ'ּׁשום ל�א+ת�ר א+ת�ר מ'

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב�ר�ב'י יו�
ין יג' ּכַהֶׁש ה' ת�מ�ן,  נ�

ם קו� מ� י�י'ן,  ש�א&ין ב�
נ&י עו�ב&ר צ'בור ש�ל'יח� פ� ּכַהֶׁש ה�ת&ב�ּכַהֶׁש ה,  ל'

ר מ& או� ין אח�ת ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ו� ע& ע,  מ& ב� ש�
ם ת& חו� "מ�ק�ד&ש ו� ל ב' א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ת י' א� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב�ת".  יו�ם ו�

ש�ב�ת.  ב�ל&יל&י ש�מ�י ד�ב&ית ע�ל ו�ק�ש�י�א
יך ע+ב'יד�ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש ה&
י�ּכַהֶׁש ה ש�ב�ת,  ב�ע�ר�ב ו�או�כ&ל יו�ש&ב ּכַהֶׁש ה�

כ�ּכַהֶׁש ה ש� ח� ש�ב�ת,  ל&יל&י ו�
ין א& תו� א�ל�א ש�ם ו� ס,  או� כו� ּכַהֶׁש ה�

ת� אמ�ר,  א�
יחו� נ' ר מ� אח� ן ל� זו� מ� ל ּכַהֶׁש ה� ש& ל� ש� ע�ל�יו.  כGל�ם ומ�

ּכַהֶׁש ה נ�פ�ש�ך?  מ�
ן ע�ל י�ב�ר&ך זו� מ� ם, ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּיו� ם!  ּכַהֶׁש ה� ד& קו�
ן ע�ל י�ב�ר&ך י' הֶלֲעַּי� ן, ּכַהֶׁש ה� זו� מ� ם!  ּכַהֶׁש ה� ד& קו�
ם ע�ל י�ב�ר&ך הֶלֲעַּיו� ן, ּכַהֶׁש ה� י' הֶלֲעַּי� קו�ד&ם!  ּכַהֶׁש ה�



נ���������8 :ּה ע� מ� ש� ח,ח) (ברכותּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'

ן "ב�א ּכַהֶׁש ה� ר י�י'ן ל� ן,  אח� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ין א& תו� א�ל�א ש�ם ו� ס".  או� כו� ּכַהֶׁש ה�
ר ב�א:  ר�ב'י אמ�

נ�ּכַהֶׁש ה,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא י�ד&י ע�ל ט� ק�
ּכַהֶׁש ה;  י'ש�כ�ח ש�מ�א ת� ש� י' ו�
ּכַהֶׁש ה�כ�א,  ב�ר�ם

ן יו� כ& ּכַהֶׁש ה�כו�ס,  ע�ל מ�ש�ל�ש�ל�ן ש�ּכַהֶׁש הוא מ'
ינו� .  א& ש�כ&ח�

ש�מ�י?  ד�ב&ית ע�ל י�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה כ&יצ�ד
ן ע�ל י�ב�ר&ך זו� מ� ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה� ל� ח' ת�
ר אח� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם,  ע�ל י�ב�ר&ך כ�ך ו�
ר אח� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן.  ע�ל י�ב�ר&ך כ�ך ו�

י ּכַהֶׁש ה'ל&ל ד�ב&ית ע�ל ו�ק�ש�י�א א& צ� מו� ש�ב�ת.  ב�
יך ע+ב'יד�ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש ה&
י�ּכַהֶׁש ה כ�ּכַהֶׁש ה ב�ּׁש�ב�ת ו�או�כ&ל יו�ש&ב ּכַהֶׁש ה� ש� ח� י ו� א& צ� ש�ב�ת,  מו�
ין א& תו� א�ל�א ש�ם ו� ס,  או� כו� ּכַהֶׁש ה�

ת� אמ�ר,  א�
יחו� נ' ר מ� אח� ן ל� זו� מ� ל ּכַהֶׁש ה� ש& ל� ש� ע�ל�יו.  כGל�ן ומ�

ּכַהֶׁש ה נ�פ�ש�ך?  מ�
ן ע�ל י�ב�ר&ך זו� מ� ן, ּכַהֶׁש ה� י' הֶלֲעַּי� ם!  ּכַהֶׁש ה� ד& קו�
נ&ר ע�ל י�ב�ר&ך ן, ּכַהֶׁש ה� זו� מ� קו�ד&ם!  ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ע�ל י�ב�ר&ך ל� ד� נ&ר, אב� קו�ד�מ�ת!  ּכַהֶׁש ה�

נ���������8 :ּה ע� מ� ש� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ּכַהֶׁש הוד� י�

קו לא ל� ית ש�מ�י ב&ית נ�ח�  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב&
ן ב'ר�כ�ת ע�ל זו� מ� ּכַהֶׁש ה,  ש�ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה� ל� ח' ת� ב�

לא ב�סו�ׁשַאָה ף.  ש�ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה�ב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה ע�ל ו�
ּכַהֶׁש ה ע�ל נ�ח�ל�קו?  מ�
נ&ר ע�ל ים.  ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב� ּכַהֶׁש ה�

ים:  ש�מ�י ש�ב&ית ר' מ� או�
ר ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים אח� נ&ר.  כ�ך ו�

ית או�מ�ר'ים:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב&
ר או� ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים.  כ�ך ו�אח�ר מ�

ּכַהֶׁש ה ב�א, ר�ב ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� ב:  ב�ש&ם י� ר�
י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה מ' ר ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים או�מ&ר ש�ּכַהֶׁש הוא כ� אח� נ&ר.  כ�ך ו�
ּכַהֶׁש ה'ל&ל?  ד�ב&ית ע�ל י�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה כ&יצ�ד
ן ע�ל י�ב�ר&ך זו� מ� ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה� ל� ח' ת�
ר אח� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן,  ע�ל י�ב�ר&ך כ�ך ו�
ר אח� ּכַהֶׁש ה�נ&ר.  ע�ל י�ב�ר&ך כ�ך ו�

ם ת ש�ח�ל טו�ב יו� יו� ּכַהֶׁש ה� י ל' א& צ� מו� ש�ב�ת,  ב�
נ�ן ר�ב'י ח� ר:  יו� אמ�

ּכַהֶׁש ה.  ל� ד� ב� דוש, נ&ר, ּכַהֶׁש ה� ן, ק' יקנ"ּכַהֶׁש ה: י�י'



ין נ' ב:  ב�ש&ם אמ�ר ב�א ב�ר ח� ר�
ּכַהֶׁש ה כ� Gּכַהֶׁש ה, ס ל� ד� ב� דוש, נ&ר, ּכַהֶׁש ה� ן, ק' ן.  י�י' מ� וז�

ינ�א ר�ב'י נ' ר:  ח+ אמ�
ינּכַהֶׁש ה"ק. 
ל מוא& ר ש� ינ�א,  ד�ר�ב'י כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א אמ� נ' ח+

ר אמ� א ר�ב'י ד� ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ב�ש&ם אח�
א מ�ל�ך צ& נ�ס,  ו�ש'ל�טו�ן יו� כ� נ'

ין ו' ל� ת מ� ין כ�ך ו�אח�ר ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך א� יס' נ' כ� ת מ� ּכַהֶׁש ה�ּׁש'ל�טו�ן.  א�
י ו' ר:  ל& אמ�

יּכַהֶׁש הנ"ק. 
ּכַהֶׁש ה ר� ב� ת� ס� ר ד�ל&ו'י, ד�ּכַהֶׁש הוא מ' ין אמ� ע& ש�נ&יּכַהֶׁש ה�ם.  מ&

א ר�ב'י יר� ע& א:  ר�ב'י קGמ&י ב�ע�א ז� י�ס�
יך ין ּכַהֶׁש ה& ד' ב� עו�ב�ד�א?  ע�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
נ�ן.  וכ�ר�ב'י כ�ר�ב ח� יו�
ן כ& נ�ן.  וכ�ר�ב'י כ�ר�ב עו�ב�ד�א נ�פ�ק ו� ח� יו�
ּכַהֶׁש הו, כ�ד ר�ב'י ב� יל ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה א� ל�ד�רו�מ�ּכַהֶׁש ה,  אז&
ּכַהֶׁש ה ו� ינ�א;  כ�ר�ב'י ע�ב&יד ּכַהֶׁש ה+ נ' ח+
ּכַהֶׁש ה ו�כ�ד ו� ית ּכַהֶׁש ה+ ל�ט'ב�ר�י�א,  נ�ח&
ּכַהֶׁש ה ו� נ�ן,  כ�ר�ב'י ע�ב&יד ּכַהֶׁש ה+ ח� יו�
ר ע�ל מ�פ�ל&ג ד�ל�א י��������8 :ּה.  נ�ש ב� ר& את� ב�

י��������8 :ּה ע�ל ת& ע� ינ�א ד�ר�ב'י ד� נ' א,  ח+ יח� נ'
נ�ן:  ד�ר�ב'י ע�ל ו�ק�ש�י�א ח� יו�

לו אר א' ש� ת ב' מו� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�נ�ּכַהֶׁש ה,  י�
ינו� ש�מ�א דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ל מ�ב�ר&ך א& נ&ר, ש� י'כ�ב�ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש ה�
א,  כ� דּוּמַע הָלָע אֹּלא ּכַהֶׁש ה�נ&ר ע�ל י�ב�ר&ךו�  י'כ�ב�ּכַהֶׁש ה! ש�

ּכַהֶׁש ה נ�ן?  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה ע+ב�ד מ� ח� יו�
ן יו� כ& ין לו� ש�הֶלֲעַּי&ש מ' ן, א& כ�ב�ּכַהֶׁש ה.  נ&רו� י�י'
ך ר& יב� נ&ר ע�ל ו' ב�סו�ׁשַאָה ף!  ּכַהֶׁש ה�
ת מ'ן ל�ע�ק�רו� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא תו� ב� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�ב�או�ת.  ּכַהֶׁש ה�

ת כו� ר� ח,ב]  [ב�

ית ין:  ש�מ�י ב& ר' מ� או�
ין ל' ט� ר נו� אח� ם, ו� י' ד� הֶלֲעַּי� ת מו�ז�ג'ין כ�ך ל� ּכַהֶׁש ה�כו�ס.  א�

ית ין:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב& ר' מ� או�
ין ג' ז� ר א�ת מו� אח� ס, ו� כו� ין כ�ך ּכַהֶׁש ה� ל' ט� ל�הֶלֲעַּי�ד�י'ם. נו�

[תלמוד] 

ּכַהֶׁש ה ן מ� מו� ע� ש�מ�י?  ד�ב&ית ט�
או ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ� ט� י מ�ש�ק'ין י' ר& חו� א+ ב� ס ש� כו� מ'הֶלֲעַּי�ד�יו,  ּכַהֶׁש ה�

רו ז� י�ח� או ו� מ� יט� ס.  א�ת ו' כו� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ן מ� מו� ע� ּכַהֶׁש ה'ל&ל?  ד�ב&ית ט�

י ל�עו�ל�ם ר& חו� ין.  ּכַהֶׁש ה�כו�ס א+ א' מ& ט�



ר:  ד�ב�ר אח&
ין ם נ�ט'יל�ת א& י' ]61ל�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה. [ ס�מוך א�ל�א י�ד�
י ר�ב'י יב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ב& ח� יו�

י�א יו�ס&ּכַהֶׁש ה,  כ�ר�ב'י ש�מ�י ד�ב&ית את�
ית ב& מ&א'יר,  כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה'ל&ל וד�
נ&ינ�ן ת� ן:  ד' מ� כּכַהֶׁש ה,ז) (כליםת�

ר:  מ&א'יר "ר�ב'י מ& או�
ם י' י�ד� ת ל� או� מ& ת.  ט� רו� ּכַהֶׁש הו� וּכַהֶׁש הטּכַהֶׁש הורות> <שם: ּכַהֶׁש הטמאותוט�

ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
רו לא ת ל�י�ד�י'ם א�ל�א אמ� רו� ּכַהֶׁש הו� <שם: ּכַהֶׁש הטּכַהֶׁש הורות>ב'ל�ב�ד."  ט�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ש�ב�ת�י,  ר�ב'י ב�ש&ם יו�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י יש:  ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב'י ב�ש&ם ח' ק' ל�

ת ל�ח�ל�ּכַהֶׁש ה יל� ט' נ� ם ול' י' מ'יל'ין.  אר�ב�ע�ת מ�ּכַהֶׁש ה�ל&ך אד�ם י�ד�
ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� ינ�א:  ב&יר�ב'י יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם א� נ' ח+

ר,  ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� נ�יו,ד� פ�  ל�
ין א+ב�ל יו, א& ר� אח+ ין ל� יח' ר' ט� יו.  מ� ל� ע�

ּכַהֶׁש הופ�ר�ד&ס'ים,  ג�נו�ת שו�מ�ר&י ן? ע�ב&ד א�ת� מ� ּכַהֶׁש הו�  ל�
ן?  יּכַהֶׁש ה� ר& אח+ ל� ן? כ' נ&יּכַהֶׁש ה� פ� ל' כ�

נ���������8 :ּה ע� מ� ש� ב,ג) (חלּכַהֶׁש הּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'

ת "ּכַהֶׁש ה�א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה ב� ש� ּכַהֶׁש ה יו� צ� קו� ע+רGמ�ּכַהֶׁש ה,  ח�ל�ת���������8 :ּה ו�
נ&י פ� ��������8 :ּה,  א�ת ל�כ�סו�ת י�כ�ל�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא מ' מ� צ� ע�
יש."  לא א+ב�ל א' ּכַהֶׁש ה�

א ד� ּכַהֶׁש ה� ת ב�תו�ך א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה, לא ו� י' ב� ת?  ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה� ב� ש� יו�
ת� א� ין א&ין אמ�ר ו� יח' ר' ט� .  מ� ע�ל�יּכַהֶׁש ה�
א כ� ין א&ין ו� יח' ר' ט� יו.  מ� ל� ע�

נ&י:  ת�
ם י' שות,  ש�ל'פ�נ&י מ� ן, ר� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה.  ו�ש�ל�אח�ר ב� ן, חו� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ל א�ל�א ט& ים, נו� נ' אשו� ר' ב� ומ�פ�ס'יק,  ש�

ל ט& ים, נו� הֶלֲעַּי' נ' ּׁש� ינו� וב� א& מ�פ�ס'יק.  ו�
ּכַהֶׁש ה ל ּכַהֶׁש הוא מ� ט& ומ�פ�ס'יק"?  "נו�
ר:  אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י אמ�

ל ט& ו�שו�נ�ּכַהֶׁש ה.  נו�
ל ר�ב'י מוא& ב�ע&י:  י'צ�ח�ק ב�ר ש�

ל ט& ת�ו�שו�נ�ּכַהֶׁש ה,  נו� א�  ר�שות! אמ�ר ו�
ית מ&ימ�ר:  ד�ב�ע&י א'
ך אד�ם ל& ּכַהֶׁש ה� ין,  אר�ב�ע�ת מ� יל' מ'
ת� א� ר�שות! אמ�ר ו�

ר מ� י:  ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י א+ ד& א'
ים ע�ל נ' אשו� ר' ר נ�א?כ�ל ּכַהֶׁש ה� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� יר,  ב� ז' ח+
ים ע�ל הֶלֲעַּי' נ' ּׁש� ��������8 :ּה.  א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה י�צ�אּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ית� ב& מ'

י&ש ים ו� ר' מ� גו או� ר� נ�ּכַהֶׁש ה� לש ע�ל�יּכַהֶׁש ה� ש� ת.  ש� שו� פ� נ�
ל מוא& ב.  ל�ג�ב&י ס�ל�ק ש� ר�

א מ� ּכַהֶׁש ה.  אכ&ל י�ת&י��������8 :ּה ח+ ת� ח� שק> של <בבגדב�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�



ּכַהֶׁש הו כ&ן?  מ�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

יס נ' ת� ס� א+נ'י.  א'
א ר�ב'י יר� ע& ל�ּכַהֶׁש ה�כ�א,  ס�ל&יק כ�ד ז�

א מ� ין כ�ּכַהֶׁש ה+נ�הֶלֲעַּי�א ח+ ל' שק> של <בבגדב�ח�ת�ּכַהֶׁש ה.  אכ�

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש הו� ל�
א יא א+ז'יל�א ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה' ב ּכַהֶׁש ה� ר� ל!  ד� מוא& וש�

א ת� ר ב�ר יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י א+ נ�א ב� ּכַהֶׁש ה+ ל:  ב�ש&ם כ� מוא& ש�
ת יל� ט' ין,  י�ד�י'ם נ� ל' Gח ל�

ין ם נ�ט'יל�ת א& י' ל�ת�רומ�ּכַהֶׁש ה.  י�ד�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר:  יו�

ּכַהֶׁש ה רומ� ת� ו�ל�חGל'ין.  ל�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ב ב�ש&ם יו� הֶלֲעַּי�א ר� ר ח' א�ש&י,  ב�
ב ר�ב'י נ�ּכַהֶׁש ה, ר� ב:  ב�ש&ם א�ש&י ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א יו� ר�

ת יל� ט' ד נ� ּכַהֶׁש ה, ע� רומ� ת� ם, ל� י' ּכַהֶׁש ה�פ�ר�ק,  י�ד�
ד ין, ע� ל' Gח ל� י ו� ר& ש� יו.  ק' ת� עו� ב� צ� א�

א י�ש� ר:  ל&ו'י ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ב�ר מ� אמ�
ן א ס�ב'י ע'ם אכ&ל ד�ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה מ� ל� , ּכַהֶׁש ה�פ�ר�ק ע�ד י�דו�י מ�ש�ט�ׁשַאָה ף ו�
ּכַהֶׁש ה ל�א ו� ע'מ&י��������8 :ּה.  אכ&ל ּכַהֶׁש ה+
ר:  חונ�א ר�ב אמ�
ין ם נ�ט'יל�ת א& י' ב'ל�ב�ד.  ל�פ�ת א�ל�א י�ד�
נ&י ּכַהֶׁש הו�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ת�
הֶלֲעַּי&ש ד�ב�ר כ�ל מ�ש�ק�ּכַהֶׁש ה.  ל'כ�לוך בו� ש�

לו ר�ב'י פ' א, א+ יר� ע& ין,  מ�ק�צ&ץ ז� ס' מו� תור�
ּכַהֶׁש ה ו� י.  נ�ס&יב ּכַהֶׁש ה+ ידו� ל'
ר:  ר�ב אמ�

ל ב�ּׁש�ח�ר'ית,  י�ד�יו נ�ט�
ין ין א& יח' ר' ט� ין ע�ל�יו מ� ּכַהֶׁש ה�ע�ר�ב�י'ם.  ב&
ינ�א ר�ב'י ב' ל�ח�מ�ר�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה:  מ�פ�ק�ד א+
ן ין ד�א�תון ּכַהֶׁש ה� ח' כ� ש� מים> מוצאים שאתם <ּכַהֶׁש היכןמ�י'ן,  מ�

ן ּכַהֶׁש הו� ין ת� ב' נ&י י�ד&יכו�ן נ�ס� ת� א.  כ�ל ע�ל ומ� מ� וּכַהֶׁש התנו> י�ד&יכ�ם <טלויו�

א ר�ב'י יר� ע& י ס�ל'יק ז� ב& ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ג� ב� ל�ק&יס�ר'ין,  א�
י��������8 :ּה ח& כ� ש� יכול,  אז&ל א� מ& ל�

ב ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ל&י��������8 :ּה י� גGל� לפרוס> כיכר לו <נתןד'ק�צ&י,  ע+

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ב�ר&יך!  ס�ב

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ת ב�ע�ל י' ב� חו� יו�ד&ע� ּכַהֶׁש ה� .  כ� רו� כ� כ' ל� ש�

ן ר מ' מ� לון, א+ אכ� ל&י��������8 :ּה:  ד�
ב�ר&יך!  ס�ב

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ם כ& ב ר�ב'י ח� ר� נ�ש חונ�א ל� א? את> רבי <מכירּכַהֶׁש הוא,  ר�ב ד�

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ ר:  ו� אמ�
ח� ת& פו� ם.  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� ת& חו�

א נ&ית� ת� ב ע�ל פ�ל'יג�א מ� חונ�א.  ר�
נ&י:  ת� ד'



ם,  נ�ט'יל�ת ס&ד�ר י' י�ד�
ין ע�ד יל' ח' ת� ּכַהֶׁש ה, מ� ּׁש� מ' ּכַהֶׁש ה�ג�דו�ל.  מ'ן ח+

ר ת& ין מ'כ&ן יו� יל' ח' ת� ן מ� ּכַהֶׁש ה�ק�ט�ן.  מ'
ע צ� מ� א� ין ב� יל' ח' ת� ן, מ� זו� מ� ן ּכַהֶׁש ה� ל.  מ' דו� ג� ּכַהֶׁש ה�

ר אח� ין ל� יל' ח' ת� ן, מ� זו� מ� ך.  מ'ן ּכַהֶׁש ה� ר& ב� מ� ּכַהֶׁש ה�
ין לא ק' ת� הֶלֲעַּי� ל�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה?  ע�צ�מו� ש�
ן ח� ת&ימ�ר א' ת& פו� ם",  ּכַהֶׁש הוא "ּכַהֶׁש ה� ת& חו�

ּכַהֶׁש הוא.  מ�תGק�ן כ�ב�ר
ר ק:  ר�ב'י אמ� ח� צ� י'

ר ת& פ� ן ת' י' ל� א' ין ד�ּכַהֶׁש ה+וו� ב� ל' ין,  ק'ט�ע'ין ע� ע' ט� ק'
א ל� ן י�ד�ע'ין ו� מ�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  מ�

ת כו� ר� ח,ד]  [ב�
ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה

ית ין:  ש�מ�י ב& ר' מ� או�
ין ד' ב� כ� ר א�ת מ� אח� ת, ו� י' ב� ין כ�ך ּכַהֶׁש ה� ל' ט� ם.  נו� י' ד� הֶלֲעַּי� ל�

ית ין:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב& ר' מ� או�
ין ל' ט� ר נו� אח� ם, ו� י' ד� הֶלֲעַּי� ת מ�כ�ב�ד'ין כ�ך ל� ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת. א�

[תלמוד] 

ּכַהֶׁש ה ן מ� ּכַהֶׁש הו� מ� ע� ש�מ�י?  ד�ב&ית ט�
נ&י פ� ין.  אב�ד�ן מ' ל' כ� א[
ּכַהֶׁש ה ן ומ� מו� ע� ּכַהֶׁש ה'ל&ל?  ד�ב&ית ט�
ם ש א' מ� ּׁש� ,  ּכַהֶׁש ה� פ'ק&ח�
ת,  פ�חות פ&רור'ין מ�ע+ב'יר ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י י' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� כ� מ'

ין ל' ט� נו� ל�הֶלֲעַּי�ד�י'ם,  ו�
ר אח� ת מ�כ�ב�ד'ין כ�ך ו� ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת.  א�

ת כו� ר� ח,ג]  [ב�
ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� . מ�

ית ין:  ש�מ�י ב& ר' מ� או�
נ&ח� ק� ��������8 :ּה י�ד�יו מ� יח� נ' ּכַהֶׁש ה, ומ� פ� מ� ּכַהֶׁש ה�ּׁשGל�ח�ן.  ע�ל ב�
ית ין:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב& ר' מ� או�

ּכַהֶׁש ה�כ�ס�ת. ע�ל

[תלמוד] 

א נ&ית� ת� י'ש ב�שGל�ח�ן מ� ש� ל� ו�ש�ל'פ�ר�ק'ים,  ש�
ינו� א& אּכַהֶׁש ה.  מ�ק�ב&ל ש� מ� Gט

ּכַהֶׁש ה ן מ� מו� ע� ש�מ�י?  ד�ב&ית ט�
או ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ� ט� ן ש�ב�מ�פ�ּכַהֶׁש ה מ�ש�ק'ין י' ּכַהֶׁש ה�כ�ס�ת,  מ'

רו ז� י�ח� או ו� מ� יט� יו.  א�ת ו' י�ד�



ּכַהֶׁש ה ן ומ� מו� ע� ּכַהֶׁש ה'ל&ל?  ד�ב&ית ט�
ין ס�פ&ק ל�עו�ל�ם ק' ש� ר.  ל�הֶלֲעַּי�ד�י'ם מ� ּכַהֶׁש הו� ט�

ר:  ד�ב�ר אח&
ין ין.  י�ד�י'ם א& ל' Gח ל�

ית ב& ין?  י�ד�י'ם י&ש ש�מ�י וכ� ל' Gח ל�
ר ת& פ� ר,  ב�ן ש'מ�עו�ן כ�ר�ב'י או� ת' ז� ע� ל� א�

צ�דו�ק.  ב&יר�ב'י א�ל�ע�ז�ר כ�ר�ב'י או�
ר,  ב�ן ש'מ�עו�ן כ�ר�ב'י או� ז� ע� ל� א�

נ&י:  ת� ד'
ן ר�ב'י עו� מ� ּׁשום או�מ&ר א�ל�ע�ז�ר ב�ן ש' מ&א'יר:  ר�ב'י מ'

ם י' ד� הֶלֲעַּי� ין ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ל' Gח ּכַהֶׁש ה.  וש�נ'הֶלֲעַּיו�ת ל� רומ� ת� ל�
צ�דו�ק,  ב&יר�ב'י א�ל�ע�ז�ר כ�ר�ב'י או�

נ&ינ�ן ת� ן:  ד' מ� ב,ח) (טּכַהֶׁש הרותת�

ין ל' Gי ע�ל ש�נ�ע?שו "ח ב& לו ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש, ּכַהֶׁש ה+ר&י ג� כ�חGל'ין.  א&
ז�ר ר�ב'י ע� ל� ר:  צ�דו�ק ב&יר�ב'י א� מ& או�
לו ּכַהֶׁש ה+ר&י א א& מ& ט� ּכַהֶׁש ה, ל� רומ� ת� ]62א�ח�ד." [ ו�ל'פ�ס�ל ש�נ�י'ם כ'
ן מ� נ&ינ�ן:  ת� ד,ו) (ע&ד'הֶלֲעַּיו�תת�

ר ש�מ�ן "ּכַהֶׁש ה�ס�ך ּכַהֶׁש הו� א ט� מ� ט� נ' ו�ט�ב�ל,  ו�י�ר�ד ו�
ית או�מ�ר'ים:  ש�מ�י ב&
ר."  פ'י ע�ל אׁשַאָה ף ּכַהֶׁש הו� ׁשַאָה ף, ט� נ�ט& שמנטׁשַאָה ף><מ�

ית או�מ�ר'ים:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב&
ּכַהֶׁש ה פ� ל� ח� ן מ� ּכַהֶׁש הו� ת� יט� : ש�מ�י ד�ב&ית ש'

ן מ� נון ת� ר,  אמ�ר'ין א' ּכַהֶׁש הו� ט�
כ�א ּכַהֶׁש ה� נון ו� א! אמ�ר'ין א' מ& ט�

אוס ן, מ� מ� ּכַהֶׁש הוא,  ת�
ינו� ב�ר�ם ע& א, ב� כ� ּכַהֶׁש הוא.  ּכַהֶׁש ה�

י�ּכַהֶׁש ה א'ם" ,  ט�מ&א ש�מ�ן ּכַהֶׁש ה� תו� ל� ח' ת� מ'
ית או�מ�ר'ים:  ש�מ�י ב&
ן.  א&ב�ר ס'יכ�ת כ�ד&י ט� ק�

ית או�מ�ר'ים:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב&
.  מ�ש�ק�ּכַהֶׁש ה ח� פ& טו�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� ּׁשום או�מ&ר י� ּכַהֶׁש ה'ל&ל:  ב&ית מ'
ח� פ& ."  טו� יח� פ' ט� ומ�

ּכַהֶׁש ה פ� ל� ח� ן מ� ּכַהֶׁש הו� ת� יט� ל:  ד�ב&ית ש' ל& ּכַהֶׁש ה'
ן מ� נון ת� א,  אמ�ר'ין א' מ& ט�

כ�א ּכַהֶׁש ה� נון ו� ר!  אמ�ר'ין א' ּכַהֶׁש הו� ט�
ן מ� ּכַהֶׁש הוא,  ב�ע&ינו� ת�
ּכַהֶׁש ה ב�לוע�ּכַהֶׁש ה�כ�א,  ב�ר�ם פ� מ� ּכַהֶׁש הוא.  ב�

ת כו� ר� ח,ּכַהֶׁש ה]  [ב�
ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה

ית ין:  ש�מ�י ב& ר' מ� או�
ּכַהֶׁש ה.  ל� ד� ב� ּכַהֶׁש ה� ים, ו� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ן, ב� זו� נ&ר, ומ�

ית ין:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב& ר' מ� או�



ּכַהֶׁש ה.  ל� ד� ב� ּכַהֶׁש ה� ן, ו� זו� ים, ומ� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� נ&ר, וב�
ית ין:  ש�מ�י ב& ר' מ� או�

ש".  מ�או�ר "ש�ב�ר�א א& ּכַהֶׁש ה�
ית ין:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב& ר' מ� או�

י "בו�ר&א ר& או� ש". מ� א& ּכַהֶׁש ה�

[תלמוד] 

נ&י:  ת�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ּכַהֶׁש הוד� י�

קו לא ל� ית ש�מ�י ב&ית נ�ח�  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב&
ן ע�ל זו� מ� ּכַהֶׁש ה,  ש�ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� ל� ח' ת� ב�

ב�סו�ׁשַאָה ף.  ש�ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה�ב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה ו�ע�ל
ּכַהֶׁש ה ו�ע�ל נ�ח�ל�קו?  מ�
ר ע�ל או� מ� ּכַהֶׁש ה�ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים,  ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה�

ים:  ש�מ�י ש�ב&ית ר' מ� או�
ר.  ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים או� ומ�

ית או�מ�ר'ים:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב&
ר או� וב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים.  מ�

ּכַהֶׁש ה ב�א, ר�ב ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� ב:  ב�ש&ם י� ר�
ר מ'י כ�ד'ב�ר&י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה מ& או� ר " ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים ש� אח� מ�או�ר".  כ�ך ו�

ית או�מ�ר'ים:  ש�מ�י ב&
ן כו�ס מ� ש� , ו� ינו� ימ' ב ב' ר& .  ע� ב'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ�אלו�

ר מ& ר ע�ל או� אח� ס, ו� כו� ר כ�ך ּכַהֶׁש ה� מ& ב.  ש�מ�ן ע�ל או� ר& ע�
ית או�מ�ר'ים:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל ב&
ס ע�ר&ב ש�מ�ן כו� , ו� ינו� ימ' .  ב' ב'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ�אלו�

ר מ& ב,  ש�מ�ן ע�ל או� ר& ע�
חו� ט� ש.  ב�ר�אש ו� מ� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�

ם ים,  ת�ל�מ'יד ש�מ�ש ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' מ' כ� ח+
חו� ב�כ�ת�ל,  ט�

ים ש�ל�ת�ל�מ'יד ש�ב�חו� ש�א&ין מ' כ�  ח+
ת יו� ּכַהֶׁש ה� מ�בG ןָטָּׂש�ם.  יו�צ&א ל'

א ב� ר א� ן חונ�א ו�ר�ב ח�נ�ּכַהֶׁש ה ב�ר ב� וו� ין ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' ין,  י� ל' אכ�
ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ א ר�ב'י ו� יר� ע& ן מ�ש�מ&ש ק�א&ים ז� יּכַהֶׁש הו� מ& Gק 
ין עלו ע& ט� ן ו� יּכַהֶׁש הו� ר& י��������8 :ּה.  ב�ח+ד�א ת� ד& י�

ר א ל&י��������8 :ּה אמ� ב� ר א� ח�נ�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר ב�
ך ד� ּכַהֶׁש ה? י� ּכַהֶׁש ה?  חו�ר'ית�א מ� יע� ט' ק�

י וכ�ע�ס לו� א+בוי.  ע+
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ך ל�א ת� ס� ,  ד�א�ת� מ' שוכב> שאתּכַהֶׁש ה מספיק <לאר�ב'יע�

ּכַהֶׁש הוא ים ו� א& מ�ש�מ&ש.  ק�
ד עו� ר ד�ּכַהֶׁש הוא ו� אמ� ן, ו� ּכַהֶׁש ה& ל:  כ� מוא& ש�

ש מ& ת� ש� מ' ל.  ּכַהֶׁש ה� ע� נ�ּכַהֶׁש ה, מ� Gּכַהֶׁש ה כ� ב�
ת� ל&י��������8 :ּה!  מ&ק&ל א�



ר�ב�ע,  ד�ּכַהֶׁש הוא ג�ז&ר�ּכַהֶׁש ה
ת� א� י.  מ�ש�מ&ש ק�א&ים ו� תו� ח� ת�

ן נ�י' ל"?  "ּכַהֶׁש ה�מ'ש�ת�מ&ש מ' ע� נ�ּכַהֶׁש ה, מ� Gּכַהֶׁש ה כ� ב�
א ר�ב'י ר:  ש�מוא&ל ב�ש&ם אח� אמ�
ם:   "ו�א�מ�ר�ּכַהֶׁש הח,כח) (ע�ז�ר�א ּכַהֶׁש ה� ל& א+

ם ת� ש א� ד� ים ל�יי ק� ל' כ& ּכַהֶׁש ה� ש."  ו� ד� ק�
ּכַהֶׁש ה ן כ&ל'ים, ּכַהֶׁש ה�מ'ש�ת�מ&ש מ� ּכַהֶׁש ה� מ�ע�ל,  ב�
ש אׁשַאָה ף מ& ת� ש� מ' ים ּכַהֶׁש ה� נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� מ�ע�ל.  ב�

ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה.
ן ע�ל ּכַהֶׁש הו� ת� ע� ש�מ�י,  ד�ב&ית ד�

א" ר� ב� ן";  פ�ר'י ש� פ� ג� ּכַהֶׁש ה�
ן ע�ל ּכַהֶׁש הו� ת� ע� ּכַהֶׁש ה'ל&ל,  ד�ב&ית ד�

ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן".  פ�ר'י "בו�ר&א
ן ּכַהֶׁש הזמן> עם <משתפרש�ע�ּכַהֶׁש ה,  ב�כ�ל מ'ת�ח�ד&ש י�י'

ש א& ינו� ּכַהֶׁש ה� ש א& ד& ח� ת� ש�ע�ּכַהֶׁש ה.  ב�כ�ל מ'
ש א& ם,  ּכַהֶׁש ה� אי' ל� כ' ּכַהֶׁש ה� ו�

ב�ר&אש'ית,  י�מ&י מ'ּׁש&ש�ת נ'ב�ר�או ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא פ'י ע�ל אׁשַאָה ף
ּכַהֶׁש ה ע�לו א+ב�ל ב� ש� ח+ מ� ת ב� ש� ּׁש& י מ' מ& ב�ר&אש'ית.  י�

ם,  אי' ל� כ' ּכַהֶׁש ה�
ן  "ב�נ&ילו,כד) (ב�ר&אש'ית עו� ב� נ�ּכַהֶׁש ה,  ו�א�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה צ' ע+ ו�

ת מ�צ�א א+ש�ר ע+נ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא ב�מ'ד�ב�ר".  ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי&מ'ם א�
ּכַהֶׁש הו "ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי&מ'ם"?  מ�
ן ר�ב'י ר יוד� ן ב� ימו� ר:  ס' מ& או�

ס.  נו� יו� מ� חמור> בן <פרדּכַהֶׁש ה�

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ו�
יסו ימ' יו�ּכַהֶׁש ה& צ� יו� סוס , ח� צ� ח� <חצי>ח+מו�ר.  ו�

ילו א& ין?  ּכַהֶׁש ה&ן ו� נ' ימ� ס' ּכַהֶׁש ה�
ר נ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� יו�

נ�יו כ�ל אז� מו� ש� ת, א' נו� ט� ּכַהֶׁש ה ק� יו סוס� אב' ח+מו�ר.  ו�
נ�יו ו�כ�ל אז� ּכַהֶׁש ה ג�דו�לו�ת, א'מו� ש� ר� מו� יו ח+ אב' סוס.  ו�
נ�א ר�ב'י יאּכַהֶׁש ה:  ל�א'ל�י'ן מ�פ�ק&ד מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' נ� ד'
ן יתון א' ע& ן ב� בו� ז� ן,  מ' יו� <פרד>מול�

ן ּכַהֶׁש הו� ין ת� נ' ב� ן ז� י' ל� ן א' נ&יּכַהֶׁש הו� ד� Gא ד�ק'יק'ין,  ד�
מו� א' יו סוס�ּכַהֶׁש ה ש� אב' ר.  ו� מו� ח+

ּכַהֶׁש ה ע+נ�ּכַהֶׁש ה?  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה מ�
ן מ& ּכַהֶׁש ה ח+מו�ר�ּכַהֶׁש ה ז' ע?ל� ּכַהֶׁש ה� ז�כ�ר,  סוס ע�ל�יּכַהֶׁש ה� ו�

אּכַהֶׁש ה י�צ� נ�ּכַהֶׁש ה ו� מ� פ�ר&ד�ּכַהֶׁש ה.  מ'
ר ּכַהֶׁש הוא:  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש לו� אמ�
ּכַהֶׁש ה ת� ,  ש�ּכַהֶׁש הוא ד�ב�ר ל�עו�ל�ם ּכַהֶׁש ה&ב&את� א� יקו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' מ�

י אׁשַאָה ף נ' תו� ע�ל מ&ב'יא א+ יש או� א' .  ש�ּכַהֶׁש הוא ד�ב�ר ּכַהֶׁש ה� יקו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' מ�
ּכַהֶׁש ה ש ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה מ� ד� ק� ּכַהֶׁש הוא?  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�
ן מ& ּכַהֶׁש ה ח+כ'ינ�ּכַהֶׁש ה ז' ע?ל� ּכַהֶׁש ה� <נחש>ח�ר�דו�ן,  ע�ל�יּכַהֶׁש ה� ו�

א י�צ� נ�ּכַהֶׁש ה ו� מ� ר.  מ' ב� ר� ב� ח+



ם ל� עו� אד�ם,  ל�ך י�אמ�ר לא מ&
י�ּכַהֶׁש ה,  ח+ב�ר�ב�ר ש�ע+ק�צו� ח� ו�
י�ּכַהֶׁש ה,  שו�ט�ּכַהֶׁש ה כ�ל�ב ש�נ�ש�כו� ח� ו�

תו ט� ע� ב� י�ּכַהֶׁש ה,  פ�ר&ד�ּכַהֶׁש ה ש� ח� ו�
נ�ּכַהֶׁש ה.  פ�ר&ד�ּכַהֶׁש ה וב'ל�ב�ד ב� ל�

ש.  א& ּכַהֶׁש ה�
י ר�ב'י ו' ר ב�ש&ם ל& ּכַהֶׁש ה:  ב� יר� ז' נ�

ש ש�לש'ים ש& ּכַהֶׁש ה.  או�ת���������8 :ּה ש'מ�ש�ּכַהֶׁש ה ש�עו�ת ו� ר� או� ּכַהֶׁש ה�
ב ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה ש�ת&ים ר� ע� ל� ש�ב�ת,  ש�

ים ת& ּכַהֶׁש ה וש� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ש�ב�ת,  ש�ל�ל&יל ע�
ים ת& ּכַהֶׁש ה וש� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ש�ל�ּׁש�ב�ת.  ע�

י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�  ב���������8 :ּה מ�ב'יט ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן אד�ם ו�
ׁשַאָה ף סו� .  ו�ע�ד ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם מ' פו� סו�

ן יו� דּוּמַע הָלָע אֹּלא כ& ּכַהֶׁש ה, [ פ�ס�ק�ּכַהֶׁש ה ש� ר� או� ]63ּכַהֶׁש ה�
יל ח' ת� ר:  כGלו� ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם כ�ל ּכַהֶׁש ה' מ� נ�א? ר, ש� ר& שו� מ�

ב הֶלֲעַּיו� תלז,ג) (א' ח� י'ש�ר&ּכַהֶׁש הו",  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�י'ם כ�ל  "ת�
רו� "או� ּכַהֶׁש ה? ש� מ� ת ע�ל ל� פו� נ� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ".  כ�

ן יו� ש�ב�ת,  ש�הֶלֲעַּי�צ�ת כ&
יל ח' ת� וב�א.  מ�ש�מ&ש ּכַהֶׁש ה�ח�ש�ך ּכַהֶׁש ה'
א י�ר� ת� נ' ו�אמ�ר:  אד�ם ו�

י :  ש�כ�ת�ב ל'י! ּכַהֶׁש הוא א' בו�
אש,  י�שופ�ך  "ּכַהֶׁש הואג,טו) (ב�ר&אש'ית ר�
ּכַהֶׁש ה ת� א� ע�ק&ב",  ת�שופ�נו ו�
א ש�מ�א ו�י'ּׁש�כ&נ'י?  י�ב�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' י�שופ&נ'י".  ח�ש�ך  "ו�א�מ�ר, א�ךק�לט,יא) (ת�
ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&

��������8 :ּה ת� או� ש�ע�ּכַהֶׁש ה,  ב�
ן מ& ש לו� ז' ד� ק� צור> <אבניר�ע�פ'ין,  ש�נ&י ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�

ן יש� ק' ּכַהֶׁש ה' את ז�ּכַהֶׁש ה ו� י�צ� ּכַהֶׁש ה, ו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ן ל� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�אור,  מ&
י "בו�ר&א ע�ל�יּכַהֶׁש ה� וב&ר�ך ר& או� ש".  מ� א& ּכַהֶׁש ה�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ב�ע+ד&נ'י",  או�ר  "ו�ל�י�ל�ּכַהֶׁש הק�לט,יא) (ת�

ּכַהֶׁש ה ל� י� ל� <אש>ב�ע+ד&נ'י.  אור ו�

ל מוא& ר:  ש� אמ�
ין ל�פ'יכ�ך כ' ר� ב� י ּכַהֶׁש ה�א&ש ע�ל מ� א& צ� מו� ש�ב�ת,  ב�

נ&י פ� ב'ר�י�ת���������8 :ּה.  ת�ח'ל�ת ש�ּכַהֶׁש ה'יא מ'
י ב�ש&ם חונ�א ר�ב ב' ב, ר� ּכַהֶׁש הו ר� ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ח� יו�
י אׁשַאָה ף א& צ� מו� ם ב� ין ּכַהֶׁש ה�כ'פור'ים יו� כ' ר� ב� ,  מ� ע�ל�יּכַהֶׁש ה�

תו� כ�ל ּכַהֶׁש ה�אור ש�ב�ת ש�כ�ב�ר ם.  או� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�

ת כו� ר� ח,ו]  [ב�
ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה

ין  מ�ב�ר�כ'ין א&



נ&ר ע�ל ים ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב� ם;   ּכַהֶׁש ה� י' גו� ל� ש�
נ&ר ו�ע�ל ים ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב� ש�ל�מ&ת'ים;  ּכַהֶׁש ה�
נ&ר ו�ע�ל ים ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב� ז�ר�ּכַהֶׁש ה.  ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה ש�ל'פ�נ&י ּכַהֶׁש ה�
ין א& ין ו� כ' ר� ב� . ש�הֶלֲעַּי&או�תו ע�ד ּכַהֶׁש ה�נ&ר ע�ל מ� רו� או� ל�

[תלמוד] 

נ�א י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י קGמ&י י�ע+ק�ב ר�ב'י ת� מ� ר� י'
ין כ' ר� ב� ש�ל�גו�י'ם.  ּכַהֶׁש ה�ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים ע�ל מ�

יג?  ל' ּכַהֶׁש ה, ופ� מ�
מונ���������8 :ּה הֶלֲעַּי� נ&י ב'מ�ע�ּׁש&ן ק� פ� .  ל' נותו� ח+

כ�ב�ת,  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא פ'י ע�ל ע+ש�ש'ית, אׁשַאָה ף
ין כ' ר� ב� .  מ� ע�ל�יּכַהֶׁש ה�

ך נ&ר תו� א'ס�פ�ק�ל�ר�י�א,  ב�תו�ך או� פ�נ�ס ב�תו�ך או� ח&יקו� ב�
ּכַהֶׁש ה א� ינו� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ל�ּכַהֶׁש ה�ב�ת א�ת רו� א& ש ו� מ& ת� ש� ��������8 :ּה, מ' ר� או� ל�

ש מ& ת� ש� ��������8 :ּה מ' ר� או� ינו� ל� א& ּכַהֶׁש ה ו� א� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ל�ּכַהֶׁש ה�ב�ת,  א�ת רו�
ין ל�עו�ל�ם ,  מ�ב�ר�כ'ין א& ע�ל�יּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א ע�ד א� ש ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ל�ּכַהֶׁש ה�ב�ת א�ת רו� מ& ת� ש� ��������8 :ּה.  ומ' ר� או� ל�

ּכַהֶׁש ה ּׁש� מ' ב�ג�ח�ל�ת,  נ�א�מ�רו ד�ב�ר'ים ח+
ּכַהֶׁש ה ּׁש� מ' ח+ ת:  ו� ב� ּכַהֶׁש ה� ל� ּׁש� ב�

ב���������8 :ּה,  ש�ל�ּכַהֶׁש ה�ק�ד&ש, מו�ע+ל'ין ג�ח�ל�ת
ת, לא ב� ּכַהֶׁש ה� ל� ּׁש� ּכַהֶׁש ה� ין ו� נ' ין.  ו�לא נ�ּכַהֶׁש ה? ל' ע+ מו�

ּכַהֶׁש ה,  ז�ר�ּכַהֶׁש ה ש�ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה ג�ח�ל�ת סור� א+
ת.  ו�ש�ל�ּכַהֶׁש ה�ב�ת ר� ת� Gמ

ר ד� Gמ נ�אּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ,  אסור מ&ח+ב&רו� ּכַהֶׁש ה+ ב�ג�ח�ל�תו�
ר ת� Gומ  . ב�ש�ל�ּכַהֶׁש ה�ב�תו�

יא צ' מו� ת ּכַהֶׁש ה� שות ּכַהֶׁש ה�ג�ח�ל�ת א� ר� ב,  ל' הֶלֲעַּי� ים, ח� ב' ר� ּכַהֶׁש ה�
טור.  ת, פ� ב� ּכַהֶׁש ה� ל� ּׁש� ּכַהֶׁש ה� ו�

ין כ' ר� ב� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ל�ּכַהֶׁש ה�ב�ת,  ע�ל מ�
ין א& ין ו� כ' ר� ב� ּכַהֶׁש ה�ג�ח�ל�ת.  ע�ל מ�

ב:  ב�ש&ם א�ש&י ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב ר�
ם ין.  ּכַהֶׁש ה�ג�ח�ל'ים ּכַהֶׁש ה�יו א' כ' ר� ב� ת, מ� שו� ח+ לו�
נ�ן ר�ב'י ח� ן יו� יו� צ� ק� ר נ�חום ר�ב'י ב�ש&ם ד� י:  ב� ימ� ס'

ת.  וב'ל�ב�ד פ� ט� ק� נ' ּכַהֶׁש ה�

נ&י:  ת�
ל,  ש�ּכַהֶׁש ה'ד�ל'יק גו�י א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� הֶלֲעַּי' מ'

ל א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' מ'גו�י,  ש�ּכַהֶׁש ה'ד�ל'יק ו�
ין. כ' ר� ב� מ�

א יח� ל,  ש�ּכַהֶׁש ה'ד�ל'יק גו�י נ' א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� הֶלֲעַּי' מ'
?מ'גו�י ש�ּכַהֶׁש ה'ד�ל'יק י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל

לו פ' ּכַהֶׁש ה, א+ ת� ע� מ'גו�י!  גו�י מ&
נ&י:  א�ש�כ�ח ת�

ין גו�י י, א& גו� מ�ב�ר�כ'ין.  מ'



ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ח� יו�
י בו� כGלו� מ� ל ש� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' ם, ו� י' ד גו� ח� ר א� ,  ד� כו� תו� ב�
א י�צ� ּכַהֶׁש ה�אור,  מ'ּׁש�ם ו�

ין כ' ר� ב� , ב'ש�ב'יל מ� תו� ע�ל�יּכַהֶׁש ה� ל או� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ש�ּׁש�ם.  י'
ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ח� יו�
ין מ�ב�ר�כ'ין,  א&
ים ע�ל לא מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב� י ּכַהֶׁש ה� יל& ל& ל� י�א,  ש�ב�ת ש� ר� ב� ט' ב�

לא י ּכַהֶׁש ה�ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים ע�ל ו� א& צ� מו� ל� ב�צ'פו�ר'ין.  ש�ב�ת ש�
לא ב ש�ל�או�ר ּכַהֶׁש ה�ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�מ'ים ע�ל ו� ר� ין,  ש�ב�ת ע� ר' פו� צ' ב�

ינ�ן א& אח&ר.  ל�ד�ב�ר א�ל�א ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשוי'ין ש�

נ&ר "ו�ע�ל ים ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב� ש�ל�מ&ת'ים".  ּכַהֶׁש ה�
י ר�ב'י ב' ּכַהֶׁש ה, ר� הֶלֲעַּי� ק' ז� ר י�ע+ק�ב ח' א,  ב� אח�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם ס& ינ�א:  ב&יר�ב'י יו� נ' ח+
ר,  ד�א�ת� ּכַהֶׁש ה�ד�א אמ�

ים תונ' נ� תו� ל�מ�ע�ל�ּכַהֶׁש ה ב' ט� מ' ש�ל�מ&ת.  מ'
ים א+ב�ל תונ' נ� ּכַהֶׁש ה ב' ט� מ� תו� ל� ט� מ' ש�ל�מ&ת,  מ'

ין.  כ' ר� ב� מ�
י נ' ים או�מ&ר, ל'כ�בו�ד א+ הֶלֲעַּי' ח� ן ּכַהֶׁש ה� ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשוי'ין.  ּכַהֶׁש ה&

נ&ר "ו�ע�ל ים ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב� ז�ר�ּכַהֶׁש ה."  ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה ש�ל'פ�נ&י ּכַהֶׁש ה�
לא ז�ר�ּכַהֶׁש ה?  ש�ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה'יא ש�ל�גו�י'ם ּכַהֶׁש ה'יא ו�

ר ת& פ� ּכַהֶׁש ה ת' ד� בו� ע+ ל.  ז�ר�ּכַהֶׁש ה ב� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' ל� ש�

ין א& נ&ר ע�ל מ�ב�ר�כ'ין "ו� תו ע�ד ּכַהֶׁש ה� או� הֶלֲעַּי& ".  ש� ל�או�רו�
ּכַהֶׁש הו ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ז�ע&יר�א ר�ב'י ד�ר�ש ב� ב�ק&יס�ר'ין:  א�

ים  "ו�הֶלֲעַּי�ר�אא,ד) (ב�ר&אש'ית לּכַהֶׁש ה' ר א�ת א? או� טו�ב",  כ'י ּכַהֶׁש ה�
ר אח� ין א?לּכַהֶׁש ה'ים "ו�הֶלֲעַּי�ב�ד&ל כ�ך ו� ין ּכַהֶׁש ה�או�ר ב& ך."  וב& ש� ח� ּכַהֶׁש ה�

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ו�
ילו� ד' ב� א.  ל�ע�ת'יד ל�צ�ד'יק'ין ּכַהֶׁש ה' בו� ל�

ר ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ�
י ש�נ&י ד�ר�שו כ�ך ל& דו� ם,  ג� ל� עו�

נ�ן ר�ב'י ח� ן ו�ר�ב'י יו� עו� מ� יש:  ב�ן ש' ק' ל�
ּכַהֶׁש ה "ו�הֶלֲעַּי�ב�ד&ל ל� ד� ים", אב� לּכַהֶׁש ה' ו�ד�י.  א?

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� ן ב&יר�ב'י י� ימו� ר:  ס' אמ�
ילו� ד' ב� .  ּכַהֶׁש ה' לו�

דו�מ�ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר מ�ש�ל: ל�מ�ּכַהֶׁש ה מ�ש�לו
ין.  ש�נ&י לו� ש�ּכַהֶׁש ה�יו ל�מ�ל�ך יג' ט& ר� ט� ס� <מפקדים>א'

י או�מ&ר ז�ּכַהֶׁש ה נ' ב�הֶלֲעַּיו�ם",  מ�ש�מ&ש "א+
ּכַהֶׁש ה ז� י או�מ&ר ו� נ' ב�הֶלֲעַּיו�ם".  מ�ש�מ&ש "א+

ך ק�ר�א ל� מ� ר ל�ר'אשו�ן ּכַהֶׁש ה� אמ� :  ו� לו�
ם הֶלֲעַּיו� י, ּכַהֶׁש ה� נ' לו� א "פ� ּכַהֶׁש ה& ך."  י� חומ� ת�

ר ל�ּׁש&נ'י ק�ר�א אמ� :  ו� לו�
ּכַהֶׁש ה ל� י� ל� י, ּכַהֶׁש ה� נ' לו� ך."  י�ּכַהֶׁש ה&א "פ� חומ� ת�



כ�ך: 
ר א?לּכַהֶׁש ה'ים  "ו�הֶלֲעַּי'ק�ר�אא,ּכַהֶׁש ה) (ב�ר&אש'ית או� ם,  ל� יו�

ך ש� ח� ל� ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה."  ק�ר�א ו�
ר או� ר ל� :  אמ� לו�

ם הֶלֲעַּיו� ך",  י�ּכַהֶׁש ה&א "ּכַהֶׁש ה� חומ� ת�
ך ש� ח� ל� ר ו� :  אמ� לו�

א "ּכַהֶׁש ה�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה& ך".  י� חומ� ת�
ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
ש ש�אמ�ר ּכַהֶׁש הוא ד� ק� ל�א'הֶלֲעַּיו�ב:  ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�

ב הֶלֲעַּיו� ח,יב) (א' יךל� מ� הֶלֲעַּי� מ' ב�ק�ר,  צ'ו'ית�  "ּכַהֶׁש ה+
."  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר י'ד�ע�ת� מו� ק� מ�

תו� ע� ד� !  ּכַהֶׁש הוא ז�ּכַהֶׁש ה א&י ּכַהֶׁש הו� מו� קו� מ�
ר א: [ ר�ב'י אמ� חומ� נ� ]64ת�
נ�ּכַהֶׁש ה א:  אמ�ר&ית א+ מ� ע� ט�
ח�ש�ך,  ובו�ר&א או�ר  "יו�צ&רמּכַהֶׁש ה,ז) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה

ש�לו�ם",  עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה
ן.  ש�לו�ם מ'ּׁש�הֶלֲעַּי�צ�ר�ן, ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ינ&יּכַהֶׁש ה� ב&

ין נ&ר ע�ל מ�ב�ר�כ'ין "א& תו ע�ד ּכַהֶׁש ה� או� הֶלֲעַּי& ".  ש� ל�או�רו�
"י&או�תו",  אמ�ר ר�ב

ל מוא& "י&עו�תו".  אמ�ר וש�
ן "י&או�תו",  ד�אמ�ר מ�

ת ב�ז�את  "א�ךלד,טו) (ב�ר&אש'ית ל�כ�ם".  נ&או�
ן "י&עו�תו",  ד�אמ�ר מ�

ת ל�עות  "ל�ד�ע�תנ,ד) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ר". י�ע&ׁשַאָה ף א� ב� ד�
ן מ� נ&ינ�ן ת� ין: ת� רוב' ּכַהֶׁש ה,א) (ע&

ת מ�ע�ב�ר'ין כ&יצ�ד" ּכַהֶׁש ה�ע�ר'ים?" א�
"מ�א�ב�ר'ין",  אמ�ר ר�ב

ל מוא& "מ�ע�ב�ר'ין".  אמ�ר וש�
ן ין ד�אמ�ר מ� יפ' ס' ין", מו� ר' ב� א� א&ב�ר.  ל���������8 :ּה "מ�
ן עGב�ר�ּכַהֶׁש ה.  "מ�ע�ב�ר'ין", כ�א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה ד�אמ�ר מ�

ן מ� נ&ינ�ן ת� א,א) זרּכַהֶׁש ה (עבודּכַהֶׁש ה: ת�

ן "ל'פ�נ&י יּכַהֶׁש ה� יד& ש�ל�גו�י'ם".  א&
"ע&יד&יּכַהֶׁש ה�ן",  אמ�ר ר�ב

ל מוא& "א&יד&יּכַהֶׁש ה�ן".  אמ�ר וש�
ן "א&יד&יּכַהֶׁש ה�ן",  ד�אמ�ר מ�

ם ק�רו�ב  "כ'ילב,לּכַהֶׁש ה) (ד�ב�ר'ים א&יד�ם".  יו�
ן "ע&יד&יּכַהֶׁש ה�ן",  ד�אמ�ר ומ�

ּכַהֶׁש ה  "ו�ע&ד&יּכַהֶׁש ה�םמד,ט) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה מ� י'ר�או,  ב�ל ּכַהֶׁש ה&
עו וב�ל י&ב�שו."  ל�מ�ע�ן י&ד�
ן ל מ�ק�הֶלֲעַּי&ם מ� מוא& א ש� מ� ע� ב ט� ר� ם ד� יּכַהֶׁש ה� ד& ע& מפרש> <מּכַהֶׁש הּכַהֶׁש ה&מ�ּכַהֶׁש ה"?  "ו�

ין ש�ּכַהֶׁש ה&ן יד' ת' הֶלֲעַּי&ש ע+ ב� ת ל� ם עו�ב�ד&יּכַהֶׁש ה�ן א� יו� ּכַהֶׁש ה�ד'ין.  ל�

ין נ&ר ע�ל מ�ב�ר�כ'ין "א& תו ע�ד ּכַהֶׁש ה� או� הֶלֲעַּי& ".  ש� ל�או�רו�
ל:  ב�ש&ם י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב מוא& ש�



ים ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו כ�ד&י נ�ש' ת ּכַהֶׁש ה� ו� .  טו� ל�או�רו�
ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
ינו� ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ּכַהֶׁש ה רו�אּכַהֶׁש ה ע& ב�ק�ע�ר�ּכַהֶׁש ה.  ומ�ּכַהֶׁש ה ב�כו�ס מ�

ר נ�א:  ר�ב אמ� נ� ח'
ע� ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ד& ין ל�ּכַהֶׁש ה�ב�ח'ין יו� .  מ�ט�ב&ע� ב& ע� ב& ט� מ� ל�
נ&י ּכַהֶׁש הו�ש�ע�י�א:  ר�ב'י ת�

לו פ' ין.  ע�ל ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ט�ר'יק�ל'ין א+ כ' ר� ב� ר, מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� אוכל> <חדרע�

א ר�ב'י יר� ע& ינ�א.  קGמ&י מ�ק�ר&ב ז� <ּכַהֶׁש הנר>בוצ'

ין ר' י:  ל&י��������8 :ּה אמ� ידו� מ' ל� ת�
ּכַהֶׁש ה י, מ� ב' יר א�ת� ר� מ' ח� ע�ל&ינו?  מ�

א ּכַהֶׁש ה� י�א:  ר�ב'י ת�נ&י ו� ע� ש� ּכַהֶׁש הו�
לו פ' ין.  ע�ל ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ט�ר'יק�ל'ין א+ כ' ר� ב� ר, מ� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע�

ת כו� ר� ח,ז]  [ב�
ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה. 

י אכ�ל מ' לא ו�ש�כ�ח ש� ך,  ו� ר� ב&
ית ין:  ש�מ�י ב& ר' מ� או�

ר ז� מו� י�ח� קו� מ� ו'יב�ר&ך.  ל'
ית ין:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב& ר' מ� או�
ם י�ב�ר&ך קו� מ� ש�נ'ז�כ�ר.  ב'
י ו�ע�ד ת� מ�ב�ר&ך?  מ�
ן ש�הֶלֲעַּי'ת�א�כ&ל כ�ד&י ע�ד זו� מ� יו. ּכַהֶׁש ה� ע� מ& ב� ש�

[תלמוד]

א ר�ב'י ט� ר:  שונ&ם ב�ר יוס� אמ�
ן י' ר� ין,  ת� ר' אמו�

ר ח�ד ן אמ� מו� ע� ש�מ�י,  ד�ב&ית ט�
ד ח� ן אמ�ר ו� מו� ע� ּכַהֶׁש ה'ל&ל.  ד�ב&ית ט�

ן ן ד�מ�ר מ� מו� ע� ש�מ�י,  ד�ב&ית ט�
לו  ש�ם ש�ּׁש�כ�ח מ'י א'
ים כ'יס נ' ב� א+ ל� ת ש� בו� ומ�ר�ג�ל'הֶלֲעַּיו�ת,  טו�

ינו� ש�מ�א ז&ר א& טלו� חו� נו� ? ו�
רּכַהֶׁש ה�כ�א אׁשַאָה ף ז� מו� , י�ח+ קו� מ� ו'יב�ר&ך.  ל'
ן ן ד�מ�ר מ� ּכַהֶׁש הו� מ� ע� ּכַהֶׁש ה'ל&ל,  ד�ב&ית ט�

לו ך או� ּכַהֶׁש ה�ד�ק�ל ב�ר�אש נ�תון ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה מ'י א' תו� ּכַהֶׁש ה�בו�ר,  ב�
ין ש�מ�א יח' ר' ט� יו מ� ל� מו� ש�הֶלֲעַּי�ח�ז�ר ע� קו� מ� ו'יב�ר&ך?  ל'
ם מ�ב�ר&ך א�ל�א קו� מ� ש�נ'ז�כ�ר.  ב'

ם י�ב�ר&ך ּכַהֶׁש ה�כ�א אׁשַאָה ף קו� מ� ש�נ'ז�כ�ר.  ב'
י ת� ימ� מ�ב�ר&ך?  ּכַהֶׁש הוא א&

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ל:  ב�ש&ם ח' מוא& ש�
ן כ�ל מ� ת צ�מ&א ש�ּכַהֶׁש הוא ז� מ� ח+ ��������8 :ּה מ& ת� ס�עו�ד�ּכַהֶׁש ה.  או�

נ�ן ר�ב'י ח� ר:  יו� אמ�
ש�הֶלֲעַּי'ר�ע�ב.  ע�ד



ת כו� ר� ח,ח]  [ב�
ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה. 

ן ב�א ּכַהֶׁש ה� ר י�י'ן ל� אח� ן,  ל� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ין א& תו� א�ל�א ש�ם ו� ס,  או� כו� ּכַהֶׁש ה�
ית ין:  ש�מ�י ב& ר' מ� או�

ר ע�ל מ�ב�ר&ך אח� ן, ו� י' הֶלֲעַּי� ן.  ע�ל מ�ב�ר&ך כ�ך ּכַהֶׁש ה� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�
ית ין:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב& ר' מ� או�

ר ע�ל מ�ב�ר&ך אח� ן, ו� זו� מ� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�י'ן.  ע�ל מ�ב�ר&ך כ�ך ּכַהֶׁש ה�
ין נ' ן עו� ל אח�ר אמ& א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� מ�ב�ר&ך,  י'
ין א& ין ו� נ' ן עו� מ�ב�ר&ך,  כות'י אח�ר אמ&

ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה. כ�ל ש�הֶלֲעַּי'ש�מ�ע ע�ד

[תלמוד] 

ר ב�א:  ר�ב'י אמ�
נ�ּכַהֶׁש ה,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא י�ד&י ע�ל ט� ק�

ּכַהֶׁש ה.  י'ש�כ�ח ש�מ�א ת� ש� י' ו�
ּכַהֶׁש ה�כ�א,  ב�ר�ם

ן יו� כ& ּכַהֶׁש ה�כו�ס,  ע�ל מ�ש�ל�ש�ל���������8 :ּה ש�ּכַהֶׁש הוא מ'
ינו� .  א& שו�כ&ח�
א ל אח�ר ּכַהֶׁש ה� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ין י' נ' ן"  עו� "אמ&
ש�מ�ע.  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא פ'י ע�ל אׁשַאָה ף
נ&י:  כ&ן ל�א ת�

א;  ו�לא "ש�מ�ע נ�ּכַהֶׁש ה, י�צ� ע�
נ�ּכַהֶׁש ה א."  ש�מ�ע, לא ו�לא ע� י�צ�
ּכַהֶׁש ה הֶלֲעַּי� ב ב�ר&י��������8 :ּה ח' ר� ר:  ד� אמ�

ת ע'מ�ּכַהֶׁש ה�ן אכ�ל ב�ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא י' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� א ּכַהֶׁש ה'יא כ� נ&ית� ת� . מ�
נ&י:  ת�
לא ש�מ�ע ע�נ�ּכַהֶׁש ה, י�צ�א;  ו�
נ�ּכַהֶׁש ה א.  ש�מ�ע, לא ו�לא ע� י�צ�
ח�נ�ּכַהֶׁש ה,  ב�ר א�ב�א ב�ש&ם ר�ב

ית א' ב:  ב�ש&ם ח�נ�ּכַהֶׁש ה ב�ר א�ב�א ל���������8 :ּה ד�אמ�ר'י ו� ר�
ּכַהֶׁש הוא פ�ר�ק'ים.  ר�אש&י ש�ע�נ�ּכַהֶׁש ה ו�

א ר�ב'י יר� ע& י:  ז� ע& ב�
ן ל& י� ּכַהֶׁש ה� נון ו� י א' אש& ּכַהֶׁש הם> <ואלופ�ר�ק'ים?  ר�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' י���������8 :ּה,   "ּכַהֶׁש ה�ל�לוקיג,א) (ת�
לו ע�ב�ד&י ּכַהֶׁש ה�ל�לו ל� יי."  ש&ם א�ת יי, ּכַהֶׁש ה�
ן עו� הֶלֲעַּי�א ר�ב'י קGמ&י ב� ר ח' א:  ב� ב� א�
ן נ�י' לא ש�מ�ע ש�א'ם מ' ע�נ�ּכַהֶׁש ה, י�צ�א?  ו�

ר:  אמ�
ן נ�ן מ�ּכַהֶׁש ה מ' א+ י ד� י' מ�  ח�

ין נ' ב� ין ר�ב�ר�ב�הֶלֲעַּי�א ר� מ' י� ב�צ'בור�א,  ק�
ן י' ל� א� ּכַהֶׁש ה�ב�א"  "ב�רוך אמ�ר'ין ד�



ן י' ל� א' יי",  "ב�ש&ם אמ�ר'ין ו�
לו א& ין ו�א&לו ו� א' צ� ן.  י�ד&י יו� ת� ב� חו�

נ&י או�ש�ע�י�א:  ר�ב'י ת�
נ�ּכַהֶׁש ה ן",  אד�ם ּכַהֶׁש הוא עו� "אמ&

אכ�ל,  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא פ'י ע�ל אׁשַאָה ף
ינו� א& ר ו� מ& ך או� ר& ב� ",  ש�אכ�ל�נו "נ� מ'ּׁש�לו�
ם א�ל�א אכ�ל.  כ&ן א'
נ&י:  ת�

ין ין א& נ' ּכַהֶׁש ה,  אמ&ן עו� מ� תו� י�
לא ּכַהֶׁש ה אמ&ן ו� טופ� ן ו�לא ק� ּכַהֶׁש ה.  אמ& טופ� ח+

אי ב�ן ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� או�מ&ר:  ע�
נ�ּכַהֶׁש ה עו� ן ּכַהֶׁש ה� יו אמ& ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה, י' מ� תו� נ�יו י� ין;  ב� מ' תו� י�

פו ט� ח� ת� ּכַהֶׁש ה, י' טופ� יו;  ח+ ת� נו� ש�
ׁשַאָה ף ט& ק� ּכַהֶׁש ה, ת' טופ� ;  ק� תו� מ� ש� נ'

יךא+רGכ�ּכַהֶׁש ה,  ר' ים י�א+ ב�טו�ב�ּכַהֶׁש ה.  י�מ'

יזו� יא א& ּכַהֶׁש ה?  אמ&ן ּכַהֶׁש ה' מ� תו� י�
ר חונ�א:  ר�ב אמ�
ן ּכַהֶׁש ה& ל'מ�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  ד�ח�הֶלֲעַּי�ב ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש הוא נ�ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה י�ד�ע ו�ל�א ע+ נ�ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש הוא מ� ע+
נ�א:  ת�

ין א�ת ש�ב&ר�ך גו�י נ' ם, עו� ּׁש& יו ּכַהֶׁש ה� ר� "אמ&ן".  אח+
ין ם, א& ּׁש& ין ב� נ' ן". אח+ר�יו עו� "אמ&

ר א:  ר�ב'י אמ� חומ� נ� ת�
ם כ�ך א' ר� נ&ּכַהֶׁש ה ב& י, ע+ ן",  אח+ר�יו גו� : ד'כ�ת'יב"אמ&

ים".  מ'כ�ל ת'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה  "ב�רוךז,יד) (ד�ב�ר'ים מ' ע� ּכַהֶׁש ה�
ד גו�י ח� ג�ע א� . [ י'ש�מ�ע&אל ב�ר�ב'י פ� כו� ר� ]65וב&

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
א+מ'יר�ּכַהֶׁש ה.  מ'ל�ת�ך כ�ב�ר
.  אח&ר בו� פ�ג�ע ו�ק'ל�לו�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
א+מ'יר�ּכַהֶׁש ה.  מ'ל�ת�ך כ�ב�ר

רו יו:  לו� אמ� יד� מ' ל� ת�
ת� ר�ב'י, כ�מ�ּכַהֶׁש ה ר� מ� א+ ת� ל�ּכַהֶׁש ה�ד&ן ד� ר� מ� ל�ּכַהֶׁש ה�ד&ן!  א+

ר מ� ן:  א+ לו�
כ�ת'יב:  כ&ן

יךכז,כט) (ב�ר&אש'ית ר� ר� יך ארור  "א� כ� ר� ב� ב�רוך."  ומ�

כ�ת ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0065,07[ ט פ�

ת כו� ר� ט,א]  [ב�

ם "ּכַהֶׁש ה�רו�א�ּכַהֶׁש ה קו� ל�י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל, או�מ&ר:  נ'ס'ים בו� ש�נ�ע?שו מ�



ּכַהֶׁש ה "ב�רוך ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� ים ש� ס' ינו נ' ת& בו� א+ ּכַהֶׁש ה".  ב�מ�קו�ם ל� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
ם קו� נו ש�נ�ע�ק�ר�ּכַהֶׁש ה מ� מ� ר:  ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה מ' מ& ּכַהֶׁש ה, או� ר� ז�

ר "ב�רוך ק� ע� ּכַהֶׁש ה ש� ד� בו� מ&אר�צ&נו". ז�ר�ּכַהֶׁש ה ע+

[תלמוד] 

ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� י מ� ס& נ' ל,  ב� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
יד א+ב�ל נ&ס,  לו� ש�נ�ע?שו י�ח'
ינו� ל�ב�ר&ך.  צ�ר'יך א&
ּכַהֶׁש הו ך מ� ר& ב� הֶלֲעַּי� י ע�ל אד�ם ש� ס& י ו�ע�ל אב'יו נ' ס& ?  נ' ר�בו�
ם ם,  אד�ם ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' הֶלֲעַּי� Gס מ�

אב כ�גו�ן יו,  צ�רוי�ּכַהֶׁש ה ב�ן יו� ר� ב& ח+ ו�
י�ּכַהֶׁש ה ש אד�ם ּכַהֶׁש ה� ד� ק� ת� נ' ש�מ�י'ם,  ש&ם בו� ש�
י�ּכַהֶׁש ה כ�גו�ן נ�נ� ל ח+ א& יש� י�ּכַהֶׁש ה,  מ' ר� ז� ע+ ו�
י ס& ש&ב�ט,  נ'

ּכַהֶׁש הו ך?  מ� ר& ב� הֶלֲעַּי� ש�
ן י ו�ש&ב�ט ש&ב�ט "כ�ל ד�אמ�ר מ� ר' יק� ק�ּכַהֶׁש ה�ל",  א'

ל�ב�ר&ך.  צ�ר'יך
ן ים "כ�ל ד�אמ�ר מ� ט' ב� ּׁש� ק�ּכַהֶׁש ה�ל",  ק�רוי'ין ּכַהֶׁש ה�

ין ך.  צ�ר'יך א& ר& ב� ל�

ּכַהֶׁש ה א� רו� יך ּכַהֶׁש ה� ר' ל, צ� ב� ב�ר�כו�ת.  ח�מ&ש ל�ב�ר&ך ב�
ר ר�אּכַהֶׁש ה מ& ת, או� ר� רוך פ� ב�ר&אש'ית".  עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה "ב�
ר ר�אּכַהֶׁש ה מ& יס, או� קול' ר� רוך מ� ם".  א�ר�ך "ב� י' פ� א�
יתו� ר�אּכַהֶׁש ה ש�ל'נ�בוכ�ד�נ�צ�ר, או�מ&ר:  ב&

תו� ב&יתו� ש�ּכַהֶׁש ה�ח?ר'יב "ב�רוך או� ל� ע".  ש� ש� ר�
ם ר�אּכַהֶׁש ה קו� ר:  ו�גו�ב ּכַהֶׁש ה�א&ש כ'ב�ש�ן מ� מ& ת, או� יו� ר� א+

ּכַהֶׁש ה "ב�רוך ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� ים ש� ס' ינו נ' ת& בו� א+ ּכַהֶׁש ה".  ב�מ�קו�ם ל� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
ם ר�אּכַהֶׁש ה קו� נו ש�נו�ט�ל'ין מ� מ� ר:  מ' מ& ר, או� פ� ע�

רוך או�מ&ר "ב�רוך ּכַהֶׁש ה, ב� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� עו� ם".  גו�ז&ר ו� הֶלֲעַּי& ק� ומ�
ר:  ר�אּכַהֶׁש ה מ& ל, או� ב� ב�
יּכַהֶׁש ה�יד,כג) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה את' אט& ט& א  "ו� ט& א+ ט� מ� ּכַהֶׁש ה�ש�מ&ד".  ב�

י ר�ב'י ב' א, ר� יר� ע& ּכַהֶׁש ה ז� ּכַהֶׁש הוד� ב:  ב�ש&ם י� ר�
��������8 :ּה ש�א&ין ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל מ� ינ���������8 :ּה ע' כות, א& ל� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  מ�

ר א:  ר�ב'י אמ� חומ� נ� ת�
נ�ּכַהֶׁש ה א,  אמ�ר&ית א+ מ� ע� ט�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ךקמּכַהֶׁש ה,א) (ת� מ� מ' רו� ך".  א?לו�ּכַהֶׁש ה�י  "א+ ל� מ� ּכַהֶׁש ה�
ר:  ר�ב אמ�

ר צ�ר'יך מ� "א�ת�ּכַהֶׁש ה",  לו�
ל מוא& ר:  וש� אמ�

ינו� ר צ�ר'יך א& מ� "א�ת�ּכַהֶׁש ה".  לו�
נ�ן ר�ב'י ח� ן ו�ר�ב'י יו� נ�ת� לון יו� ש�ל�מ�א,  מ�ע�ב�ד אז�

ין ל& א' ד�ד�רו�מ�ּכַהֶׁש ה.  קGר�י�ת�א ב�
לון נ�א ו�א�ש�כ�חון א+ת�ר ל�ח�ד ע� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ח� ר:  ל� אמ� ד�



יץ",  "ּכַהֶׁש ה�א&ל מ' א� ּכַהֶׁש ה� יר, ו� ד' א� א, ּכַהֶׁש ה� ר� נו� ּכַהֶׁש ה� ר, ו� בו� ג' ל, ּכַהֶׁש ה� דו� ג� ּכַהֶׁש ה�
קו ת� ש' .  ו� תו� או�

רו :  אמ� לו�
ין  ל�ּכַהֶׁש הו�ס'יׁשַאָה ף ר�שות ל�ך א&
ע� ע�ל ב& ט� ב�ב�ר�כו�ת.  ח+כ�מ'ים ש�ט�ב�עו מ�
ב:  ב�ש&ם חונ�א ר�ב ר�

ב הֶלֲעַּיו� אנGּכַהֶׁש הו לא  "ש�ד�ילז,כג) (א' צ� יא מ� ג' ",   ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� כ�ח�
ינו לא צ' חו� מ� ש וג�בור�תו� כ� ד� ק� ל� ּכַהֶׁש הוא.  ב�רוך ש�
ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ח� יו�
ב הֶלֲעַּיו� א+ד�ב&ר,  כ'י לו�  "ּכַהֶׁש ה�י�סGפ�רלז,כ) (א'
ם י�בGל�ע."  כ'י א'יש אמ�ר א'
ם ר אד�ם ב�א א' פ& ס� יו ל� ת� בורו� ש ג� ד� ק� ל� ּכַהֶׁש הוא,  ב�רוך ש�

ע� ל& ב� ת� ם.  מ'ן מ' ל� עו� ּכַהֶׁש ה�
ר ל ר�ב'י אמ� מוא& ן:  ב�ר ש� מ� נ�ח�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' יי",  ג�בורו�ת י�מ�ל&ל  "מ'יקו,ב) (ת�
י כ�גו�ן נ' ו�ח+ב&ר�י.  א+
ר בון:  ר�ב'י אמ� א�
ל "מ'י ל& מ� יי",  ג�בורו�ת י�

ר א'יש י�ע+ק�ב ת'ר�ג&ם פ� י�א כ� בור� ב�צו�ר,  נ'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה דGמ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה  "ל�ךסּכַהֶׁש ה,ב) (ת� ל� ּכַהֶׁש ה' ן",  א?לּכַהֶׁש ה'ים ת� הֶלֲעַּיו� צ' ב�
א מ� ד�כGל�א, מ�ש�תוק�א.  ס�

י,  ל���������8 :ּה ד�ל&ית ל�מ�ר�ג�ל'ית ימ' <מחיר>ט'

פ�ג�מ���������8 :ּה.  ב���������8 :ּה ש�מ�ש�ב&ח� כ�ל

נ&י:  ת�
ח� ת& פו� "ד ּכַהֶׁש ה� יו� "א ב� ם ּכַהֶׁש ה& ת& חו� "ד ו� יו� "א,  ב� ּכַהֶׁש ה&

ח�כ�ם.  ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י
"ׁשַאָה ף "ד ב�אל� ם ל�מ� ת& חו� "ׁשַאָה ף ו� "ד,  ב�אל� ל�מ�

בור.  ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י
"ׁשַאָה ף "ד ב�אל� ם ל�מ� ת& חו� "ד ו� יו� "א,  ב� ּכַהֶׁש ה&

י.  ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י נ' ינו� ב&
"ד יו� "א ב� ם ּכַהֶׁש ה& ת& חו� "ׁשַאָה ף ו� "ד,  ב�אל� ל�מ�

ך זו� ּכַהֶׁש ה+ר&י ר� ת.  ד� ר� אח�

ין ינ' מ' ת ש�א+לו ּכַהֶׁש ה� י:  ר�ב'י א� ל� מ� ש�
ּכַהֶׁש ה מ� ת כ� ּכַהֶׁש הו� לו� ם?  א�ת ב�ר�או א? ל� עו� ּכַהֶׁש ה�
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

י ל' ין?  א�ת�ם ו� ל' א+ שו�
ת ו�ש�א+לו ל�כו ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן, ש�נ�א?מ�ר:  אד�ם א�

אל  "כ'יד,לב) (ד�ב�ר'ים ר'אש�נ'ים,  ל�י�מ'ים נ�א ש�
נ�יך,  ּכַהֶׁש ה�יו א+ש�ר פ� ל�
ן מ' ץ". ע�ל אד�ם א?לּכַהֶׁש ה'ים ב�ר�א א+ש�ר ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם ל� אר� ּכַהֶׁש ה�

ץ",  ע�ל אד�ם א?לּכַהֶׁש ה'ים ב�ר�או "א+ש�ר אר� ּכַהֶׁש ה�
ין א כ�תוב א& ל� אן, א�  כ�

ם "ל�מ'ן הֶלֲעַּיו� ר ּכַהֶׁש ה� ש� ים ב�ר�א א+ לּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה�אר�ץ".  ע�ל אד�ם א?



רו י��������8 :ּה:  אמ� ל&
יב ת' כ� ּכַהֶׁש ה� יתו� אש' ר& א?לּכַהֶׁש ה'ים"!  ב�ר�א : "ב�

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
י כ' ין ו� או" כ�תוב? א& ר� א".  א�ל�א כ�תוב "ב� ר� "ב�

ר ש�מ�ל�י:  ר�ב'י אמ�
ם כ�ל קו� רו מ� ק� פ� ן ש� ת� שוב� ין, ת� ינ' מ' ב�צ'ד�ן.  ּכַהֶׁש ה�

רו ז� :  ו�ש�א+לו ח� תו� או�
ּכַהֶׁש ה ד'כ�ת'יב:  אּכַהֶׁש ה&ן מ�

נו"?  ב�צ�ל�מ&נו אד�ם  "נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש הא,כו) (ב�ר&אש'ית מות& ד� כ'
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

או ר� ב� הֶלֲעַּי' ת א?לּכַהֶׁש ה'ים "ו� ם"  ּכַהֶׁש ה�אד�ם א� מ� ל� צ� ב�
ין א כ�תוב א& ל� אן, א�  כ�

ת א?לּכַהֶׁש ה'ים  "ו�הֶלֲעַּי'ב�ר�אא,כז) (ב�ר&אש'ית ".  ּכַהֶׁש ה�אד�ם א� מו� ל� צ� ב�
רו יו:  לו� אמ� יד� מ' ל� ת�
ית� ל�א&לו ח' ב�ק�נ�ּכַהֶׁש ה,  ד�

נו ּכַהֶׁש ה מ�ּכַהֶׁש ה ל� ת� מ&ש'יב?  א�
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

ּכַהֶׁש ה�ע�פ�ר,  מ'ן נ'ב�ר�א אד�ם ל�ש�ע�ב�ר
ּכַהֶׁש ה ו� ח� את ו� ר& ב� אד�ם.  מ'ן נ'

ם אד� נו ו�א&יל�ך מ& מ& ל� צ� נו":  "ב� מות& ד� כ'
י ר א' ש� פ� א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה,  ב�לא ל�א'יש א�
י ר א' ש� פ� יש;  ב�לא ל�א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה א� א'
י ר א' ש� פ� ן א� נ&יּכַהֶׁש ה� ש� ש�כ'ינ�ּכַהֶׁש ה.  ב�לא ל'

רו ז� :  ו�ש�א+לו ח� תו� או�
ּכַהֶׁש ה ד'כ�ת'יב:  ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה&ן מ�

ע� Gש ּכַהֶׁש הו� יי,  א?לּכַהֶׁש ה'ים  "א&לכב,כב) (י�
ים א&ל לּכַהֶׁש ה' "?  ּכַהֶׁש הוא יי א? י�ד&ע�

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
ין "ּכַהֶׁש ה&ם ין" א& ע' ד� כ�אן,  כ�תוב יו�
".  "ּכַהֶׁש הוא א�ל�א י�ד&ע�

רו יו: [ לו� אמ� יד� מ' ל� ]66ת�
ית� ר�ב'י, ל�א&לו ח' ב�ק�נ�ּכַהֶׁש ה,  ד�

ּכַהֶׁש ה נו, מ� ּכַהֶׁש ה ל� ת� מ&ש'יב?  א�
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

א�ח�ד,  ש&ם ש�ל�ש�ת�ן
נ�ש א� ר כ� אמ� טוס".  ק�י�ס�ר "ב�ס'יל&יו�ס ד� וגוס� <מלך>א�

רו ז� :  ו�ש�א+לו ח� תו� או�
ּכַהֶׁש ה ד'כ�ת'יב:  ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה&ן מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ים  "א&לנ,א) (ת� לּכַהֶׁש ה' אר�ץ"?  ו�הֶלֲעַּי'ק�ר�א ד'ב�ר יי א?
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

י כ' רו ו� ב� או" כ�תוב "ד' ר� ק� הֶלֲעַּי' כ�אן?  ו�
ין אר�ץ".  ו�הֶלֲעַּי'ק�ר�א "ד'ב�ר א�ל�א כ�תוב א&

רו יו:  לו� אמ� יד� מ' ל� ת�
ית� ר�ב'י, ל�א&לו ח' ב�ק�נ�ּכַהֶׁש ה,  ד�

ּכַהֶׁש ה נו, מ� ל� ּכַהֶׁש ה ו� ת� מ&ש'יב?  א�



ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
נ�שא�ח�ד,  ש&ם ש�ל�ש�ת�ן א� ר כ� אמ� : ד�

ין".  נ' טו� ק� יט� כ' ין, אר� נ�י' ין, ב� נ' <אדריכלים>"אומ�

רו ז� :  ו�ש�א+לו ח� תו� או�
ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה�ד&ן:  מ�
ע� Gש ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש הוא"?  ק�ד�ש'ים א?לּכַהֶׁש ה'ים  "כ'יכד,יט) (י�
ר מ� ן:  א+ ּכַהֶׁש ה� ל�

ין "ק�דו�ש'ים ּכַהֶׁש ה" א& מ� כ�אן,  כ�תוב ּכַהֶׁש ה&
"ּכַהֶׁש הוא".  א�ל�א

רו יו:  לו� אמ� יד� מ' ל� ת�
ית� ר�ב'י, ל�א&לו ח' ב�ק�נ�ּכַהֶׁש ה,  ד�

ּכַהֶׁש ה נו, מ� ל� ּכַהֶׁש ה ו� ת� מ&ש'יב?  א�
ר ן אמ� ּכַהֶׁש ה� : ל�

ינ&י ב�כ�ל ק�דו�ש ק�דGּׁשו�ת.  מ'
ר אמ� ן ר�ב'י ד� אח�א:  ר�ב'י ב�ש&ם יוד�
ּכַהֶׁש הוא,  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש

ב'ק�דGּׁש�ּכַהֶׁש ה,  ד�ר�כו�
לוכו� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' ּׁש� Gד ק� , ב'

תו� יב� ש' ּכַהֶׁש ה,  י� ּׁש� Gד ק� ב'
ב'ק�דGּׁש�ּכַהֶׁש ה,  ד'בורו�

עו� ח+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יפ�ת רו� ּכַהֶׁש ה,  ז� ּׁש� Gד ק� ב'
ּכַהֶׁש ה א� ר� ּכַהֶׁש ה,  נ' ּׁש� Gד ק� ב'
ב'ק�דGּׁש�ּכַהֶׁש ה.  א�ד'יר

ּכַהֶׁש ה:  ד�ר�כו� ּׁש� Gד ק� ב'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ז,יד) (ת� יםע& לּכַהֶׁש ה' ש  "א? ד� ק� ך".  ב� כ� ר� ד�

לוכו� ּכַהֶׁש ה:  ּכַהֶׁש ה' ּׁש� Gד ק� ב'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ב�ק�ד�ש".  מ�ל�כ'י א&ל'י  "ּכַהֶׁש ה+ל'יכו�תס�ח,כּכַהֶׁש ה) (ת�

תו� יב� ש' ּכַהֶׁש ה:  י� ּׁש� Gד ק� ב'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' יםמז,ט) (ת� לּכַהֶׁש ה' ".  כ'ס&א ע�ל י�ש�ב  "א? שו� ד� ק�

ּכַהֶׁש ה:  ד'בורו� ּׁש� Gד ק� ב'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ".  ד'ב�ר  "א?לּכַהֶׁש ה'יםס,ח) (ת� שו� ד� ק� ב�

עו� ח+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יפ�ת רו� ּכַהֶׁש ה:  ז� ּׁש� Gד ק� ב'
ׁשַאָה ףנב,י) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ".  ז�רו�ע� א�ת יי  "ח� ק�ד�שו�

ּכַהֶׁש ה א� ר� ּכַהֶׁש ה:  נ' ּׁש� Gד ק� ב'
יך". ב�ק�ד�ש  "כ&ןסג,ג) (תּכַהֶׁש הלים ית' ז' ח+
ּכַהֶׁש ה:  א�ד'יר ּׁש� Gד ק� ב'

ש".  נ�א�ד�ר כ�מ�כ�ּכַהֶׁש ה  "מ'יטו,יא) (ש�מו�ת ד� ק� ב�

רו ז� :  ו�ש�א+לו ח� תו� או�
ּכַהֶׁש הו ד'כ�ת'יב:  אּכַהֶׁש ה&ן מ�
ג�דו�ל,  גו�י  "מ'יד,ז) (ד�ב�ר'ים
יו"?  ק�ר�ב'ים א?לּכַהֶׁש ה'ים לו� א+ש�ר ל� א&
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
ינו "כ�יי לּכַהֶׁש ה& נו ב�כ�ל א? א& ר� ין ק� ם" א& יּכַהֶׁש ה� ל& אן,  כ�תוב א+ כ�



יו".  ק�ר�א&נו "ב�כ�ל א�ל�א ל� א&
רו יו:  לו� אמ� יד� מ' ל� ת�

ית� ר�ב'י, ל�א&לו ח' ב�ק�נ�ּכַהֶׁש ה,  ד�
ּכַהֶׁש ה נו, מ� ּכַהֶׁש ה ל� ת� מ&ש'יב?  א�

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
ינ&י ב�כ�ל ק�רו�ב ת.  מ' יבו� ר' ק�

ר אמ� ס ר�ב'י ד� ח� ינ� ן:  ב�ר י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם פ' ימו� ס'
ּכַהֶׁש ה ד� בו� ינ���������8 :ּה נ'ר�א&ית ז�ר�ּכַהֶׁש ה ע+ א& ּכַהֶׁש ה, ו� ב� רו� ּכַהֶׁש ה.  א�ל�א ק� ק� חו� ר�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�
לGּכַהֶׁש הו,  כ�ת&ׁשַאָה ף ע�ל  "י' ןָטָּׂש�אGּכַהֶׁש הומו,ז) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ב� ס� י'

ּכַהֶׁש הו Gיח י�נ' יו ו� ת� ח� מו� ת� קו� מ� ד, מ' מ� י�ע+ י�מ'יש,  לא ו�
יו י'צ�ע�ק אׁשַאָה ף ל� תו� ו�לא א& ר� צ� נ�ּכַהֶׁש ה, מ' נו".  לא י�ע+ יע� ש' יו�

ּכַהֶׁש הו� סו�ׁשַאָה ף לו� ר, א? ב� ת,  ע'מו� ד� י' ב� ב�
ּכַהֶׁש הוא מות,  ע�ד צו�ע&ק ו� הֶלֲעַּי� ש�
לא יע� ו�לא י'ש�מ�ע ו� ש' .  יו� תו� ר� צ� מ'
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל א� ר� ר�חו�ק,  נ'
ין א& נו.  ק�רו�ב ו� מ� מ'

ר אמ� י:  ר�ב'י ד� ו' ל&
ן , מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך ו�ע�ד ּכַהֶׁש ה�אר�ץ מ' ת ח�מ&ש ל�ר�ק'יע� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  מ&

יו� ב� ע� ל ו� ך ש� ל� ּכַהֶׁש ה+ , מ� יע� ק' ש ר� מ& ת ח� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  מ&
יע� ק' ר� , מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך ומ& ת ח�מ&ש ל�ר�ק'יע� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  מ&

ן כ& כ�ל ו� .  ר�ק'יע� ל� ו�ר�ק'יע�
ר אמ� ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י ו�

בו� ר�ב'י ל� ּכַהֶׁש ה:  א�ב�א ר�ב'י ב�ש&ם ח� ק� מו� ס�
י כ�ׁשַאָה ף פ& ל� ת,  ט� הֶלֲעַּיו� ח� ּכַהֶׁש ה�

ך ל� ּכַהֶׁש ה+ ש מ� מ& ת ח� או� ש ש�נ�ּכַהֶׁש ה מ& מ& ח+ ּכַהֶׁש ה,  ו� ר& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

םא,ז) (יחזקאל יּכַהֶׁש ה� ל& ג� ר� ג�ל  "ו� י�ןי�ש�ר�ּכַהֶׁש ה",  ר� נ� ּכַהֶׁש ה".  מ' ר� ש� "י�
ּכַהֶׁש ה ר�א&ּכַהֶׁש ה מ� !  ג�בו���������8 :ּה� ּכַהֶׁש הוא כ� מו� ל� עו� מ&

ם אד� ת,  ל�ב&ית נ'כ�נ�ס ו� נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה�
ד מ& עו� מוד א+חו�ר&י ו� ע� ּכַהֶׁש ה,  ומ'ת�פ�ל&ל ּכַהֶׁש ה� יש� ח' ל� ב'

ש ד� ק� ּכַהֶׁש ה� ין ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ו� ז' א+ ר:  א�ת מ� מ� נ�א? . ש� תו� ל� פ' ת�
נ�ּכַהֶׁש הא,יג) א (ש�מוא&ל ח� ל'ב���������8 :ּה,  ע�ל מ�ד�ב�ר�ת ּכַהֶׁש ה'יא  "ו�

��������8 :ּה נ�עו�ת ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�פ�ת�יּכַהֶׁש ה� ר�ק ל� קו� ",  לא ו� י'ּׁש�מ&ע�
ין ז' א? ּכַהֶׁש ה� ת ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש ו� ת�פ'ל�ת���������8 :ּה.  א�

ן כ& ב'ר�יו�ת�יו.  כ�ל ו�
ר:  מ� נ�א? ש�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' י  "ת�פ'ל�ּכַהֶׁש הקב,א) (ת� נ' ע� י�ע+ט�ׁשַאָה ף,  כ'י ל�
נ&י פ� ל' ", י'ש�פ�ך יי ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'יחו�
יח� כ�אד�ם ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש' מ& ּכַהֶׁש הוא ח+ב&רו� ב�א�ז�ן ּכַהֶׁש ה� .  ו� שו�מ&ע�

י כ' ּכַהֶׁש ה,  ק�רו�ב א?לו���������8 :ּה� ל�ך י&ש ו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� מ'
יו ק�רו�ב ש�ּכַהֶׁש הוא ת� יו� ר� ב' ל�א�ז�ן?  כ�פ�ּכַהֶׁש ה ל�

ן ר�ב'י ר י'צ�ח�ק ר�ב'י ב�ש&ם יוד� ין.  אר�ב�ע ב���������8 :ּה אמ� יט' ש'
פ�ט�רו�ן.  לו� ו�ד�ם, י&ש ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר

רו :  אמ� לו�



ס ּכַהֶׁש ה+ר&י פ� ת� ב&ית�ך!  ב�ן נ'
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
י ּכַהֶׁש ה+ר&י נ' יו.  מ'ת�ק�הֶלֲעַּי&ם א+ ל� עליו> מגן <אניע�

רו :  אמ� לו�
ן!  יו�צ&א ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה+ר&י דו� ל'

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
י ּכַהֶׁש ה+ר&י נ' יו.  מ'ת�ק�הֶלֲעַּי&ם א+ ל� ע�

רו :  אמ� לו�
ת!  יו�צ&א ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה+ר&י לו� ת� ל'

ן יכ� ן ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה& יכ� א& ?  ו� פ�ט�רו�נו�
 ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל

יל צ' ת ּכַהֶׁש ה' פ�ר�ע�ּכַהֶׁש ה.  מ&ח�ר�ב מ�ש�ּכַהֶׁש ה א�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ייח,ד) (ש�מו�ת נ' ל& צ' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה".  מ&ח�ר�ב  "ו� ע� ר� פ�
ר י�נ�י:  ר�ב'י אמ�

כ�ת'יב: 
פ�ר�ע�ּכַהֶׁש ה",  מ'פ�נ&י מ�ש�ּכַהֶׁש ה  "ו�הֶלֲעַּי'ב�ר�חב,טו) (ש�מו�ת

ר ש� פ� א� ן ל'ב�ר�ח� ו�ד�ם ל�ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ו� ּכַהֶׁש ה�מ�ל�כות?  מ'
ת פ�ר�ע�ּכַהֶׁש ה ש�ת�פ�ס ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה א�ל�א מ�ש�ּכַהֶׁש ה,  א�
בו� הֶלֲעַּי� ת ל�ּכַהֶׁש ה�ת'יז ח' ,  א� ר�אשו�

ת ּכַהֶׁש ה� ק� ו�נ'ש�ב�ר�ּכַהֶׁש ה.  ש�ל�מ�ש�ּכַהֶׁש ה צ�ו�ארו� מ&ע�ל ּכַהֶׁש ה�ח�ר�ב ו�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'

ים (ש'יר יר' ּׁש' ל  "צ�ו�אר&ךז,ּכַהֶׁש ה) ּכַהֶׁש ה� ד� ג� מ' ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ן",  כ�
ר�ב&נו.  ש�ל�מ�ש�ּכַהֶׁש ה צ�ו�ארו� ז�ּכַהֶׁש ה

ר ר:  ר�ב'י אמ� י�ת� ב� א�
לא ז עו�ד, א�ל�א ו� ת� נ' ש�ל�מ�ש�ּכַהֶׁש ה צ�ו�ארו� מ&ע�ל ּכַהֶׁש ה�ח�ר�ב ש�
ארו� ע�ל ו� תו.  ש�ל'ק�ו�ס�ט'ינ�רו� צ� ג� ר� ּכַהֶׁש ה+ ותליין> <מענּכַהֶׁש הו�

יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ייח,ד) (ש�מו�ת נ' ל& צ' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה",  מ&ח�ר�ב  "ו� ע� ר� פ�

יל ל'י צ' ינ�ר ּכַהֶׁש ה' ט' ס� ו� ג.  וק� ר� נ�ּכַהֶׁש ה?
יו:  ק�ר�א ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ל� ע�
רכא,יח) (מ'ש�ל&י פ� ע".  ל�צ�ד'יק  "כ� ש� ר�
בון ר�ב'י ע�ל�יו:  ק�ר�א א�
ץ,  מ'צ�ר�ּכַהֶׁש ה  "צ�ד'יקיא,ח) (מ'ש�ל&י ל� נ�ח?

א ב� הֶלֲעַּי� ע ו� ש� יו".  ר� ת� ח� ת�
נ&י ר ת� ק�פ�ר�א:  ב�

ך א� ל� ּכַהֶׁש ה י�ר�ד מ� מ� ד� נ' ן ו� ּכַהֶׁש ה� מ�ש�ּכַהֶׁש ה,  ב'ד�מות ל�
סו פ� ת� ח א�ת ו� ר� ך, וב� א� ל� מ� מ�ש�ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה�

ר ע� ר�ב'י אמ� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
פ�ר�ע�ּכַהֶׁש ה,  מ'פ�נ&י מ�ש�ּכַהֶׁש ה ש�ב�ר�ח ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה
ין כ�ל נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו ס' לו� כ� ]67[ ש�לו� או�
ן ּכַהֶׁש ה� ן מ& ּכַהֶׁש ה� ין, ומ& מ' ל� ן א' ּכַהֶׁש ה� ין, ומ& ש' ר� ין.  ח& מ' סו�
ר ין:  אמ� מ' ל� א' ל�
ן יכ� מ�ש�ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה&
לא מ�ד�ב�ר'ים.  ּכַהֶׁש ה�יו ו�
ר לא אמ� ין, ו� ש' ר� ח& ין.  ּכַהֶׁש ה�יו ל� ע' מ� שו�



ר לא אמ� ין, ו� מ' סו� יו ל� רו�א'ין.  ּכַהֶׁש ה�
ש ּכַהֶׁש הוא ד� ק� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה:  לו� אמ�ר ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ש� ש� מ� ל�
ל�אד�ם,  פ�ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ם  "מ'יד,יא) (ש�מו�ת

ם, או� י�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשום מ'י או� ל& ש, או� א' ר& , או� ח& ע'ו&ר?  פ'ק&ח�
י ּכַהֶׁש ה+לא כ' יי?"  אנ�
ן מ� כ�א ק�מ�ת� ת� ּכַהֶׁש ה� ך, ו� ים?  א+נ�ּכַהֶׁש ה ל&ית ל� א& ק�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ינו  "כ�ייד,ז) (ד�ב�ר'ים לּכַהֶׁש ה& נו ב�כ�ל א? א& ר� א&ל�יו".  ק�

ן ר�ב'י ר י'צ�ח�ק ר�ב'י ב�ש&ם יוד� י:  ש'יט�ּכַהֶׁש ה ב���������8 :ּה אמ� ר' ח+ או�
פ�ט�רו�ן.  לו� ו�ד�ם, י&ש ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר

רו :  אמ� לו�
ס ּכַהֶׁש ה+ר&י פ� ת� ב&ית�ך!  ב�ן נ'

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
י ּכַהֶׁש ה+ר&י נ' יו.  מ'ת�ק�הֶלֲעַּי&ם א+ ל� ע�

רו :  אמ� לו�
ן!  יו�צ&א ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה+ר&י דו� ל'

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
י ּכַהֶׁש ה+ר&י נ' יו.  מ'ת�ק�הֶלֲעַּי&ם א+ ל� ע�

רו :  אמ� לו�
ך ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה+ר&י ל� ש� Gם!  מ י' מ� ל�

ן יכ� ן ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה& יכ� ּכַהֶׁש ה& ?  ו� פ�ט�רו�נו�
יל ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל צ' ת ּכַהֶׁש ה' נ�ּכַהֶׁש ה א� ּכַהֶׁש ה�ד�ג�ּכַהֶׁש ה.  מ'מ�ע&י יו�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'

רב,יא) (יו�נ�ּכַהֶׁש ה  אמ� הֶלֲעַּי� ת ו�הֶלֲעַּי�ק&א ל�ד�ג יי  "ו� נ�ּכַהֶׁש ה".  א� יו�

ן ר�ב'י ר י'צ�ח�ק ר�ב'י ב�ש&ם יוד� י:  ש'יט�ּכַהֶׁש ה ב���������8 :ּה אמ� ר' ח+ או�
פ�ט�רו�ן.  לו� ו�ד�ם, י&ש ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ּכַהֶׁש ה+ר&י

רו :  אמ� לו�
ס פ� ת� ב&ית�ך!  ב�ן נ'
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

י ינ' ר& יו.  מ'ת�ק�הֶלֲעַּי&ם ּכַהֶׁש ה+ ל� ע�
רו :  אמ� לו�

ן!  יו�צ&א ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה+ר&י דו� ל'
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

י ינ' ר& יו.  מ'ת�ק�הֶלֲעַּי&ם ּכַהֶׁש ה+ ל� ע�
רו :  אמ� לו�

ך ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה+ר&י ל� ש� Gל�א&ש!  מ
ן יכ� ן ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה& יכ� ּכַהֶׁש ה& ?  ו� פ�ט�רו�נו�
ינו� ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל כ&ן.  א&

יל צ' י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' נ�נ� ח+ ל ל� א& יש� י�ּכַהֶׁש ה מ' ר� ז� ע+ ּכַהֶׁש ה�א&ש.  מ'כ'ב�ש�ן ו�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ר  "ע�נ&ּכַהֶׁש הג,כח) (ד�נ'הֶלֲעַּי&אל נ�צ� ד� בוכ� ו�אמ�ר:  נ�

ן ב�ר'יך ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה+ ל� ך ד'י א? ר� ד� ך ש� יש� ,  ו�ע+ב&ד מ& נ�גו�
כ&��������8 :ּה ש�ל�ח ד'י א+ ל� י".  ו�ש&יז'ב מ� ּכַהֶׁש ה' דו� ב� ע� ל�



ן ר�ב'י ר י'צ�ח�ק ר�ב'י ב�ש&ם יוד� י:  ש'יט�ּכַהֶׁש ה ב���������8 :ּה אמ� ר' ח+ או�
פ�ט�רו�ן.  לו� ו�ד�ם, י&ש ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ּכַהֶׁש ה+ר&י

רו :  אמ� לו�
ס פ� ת� ב&ית�ך!  ב�ן נ'
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

י ינ' ר& יו.  מ'ת�ק�הֶלֲעַּי&ם ּכַהֶׁש ה+ ל� ע�
רו :  אמ� לו�

ן!  יו�צ&א ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה+ר&י דו� ל'
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

י ינ' ר& יו.  מ'ת�ק�הֶלֲעַּי&ם ּכַהֶׁש ה+ ל� ע�
רו :  אמ� לו�

ך ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה+ר&י ל� ש� Gת!  מ הֶלֲעַּיו� ח� ל�
ן יכ� ן ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה& יכ� ּכַהֶׁש ה& ?  ו� פ�ט�רו�נו�
יל ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל צ' ת ּכַהֶׁש ה' ת.  מ'גו�ב ד�נ'הֶלֲעַּי&אל א� יו� ר� א+
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
מ�ל�א+כ&��������8 :ּה,  ש�ל�ח  "א?ל�ּכַהֶׁש ה'יו,כג) (ד�נ'הֶלֲעַּי&אל

א אר�י�ו�ת�א פGם וס�ג�ר ל� י".  ו� לונ' ב� ח�

ן ר�ב'י : ג�ר�מ&י��������8 :ּה ב�ש&ם אמ�ר יוד�
ן.  לו� י&ש ו�ד�ם ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר רו� ט� פ�

ם צ�ר�ּכַהֶׁש ה,  ע&ת לו� ב�את א'
ינו� נ�ס א& כ� ם,  א�צ�לו� נ' או� ת� פ'
ך א�ל�א ל& ד ּכַהֶׁש הו� מ� עו� ,  פ'ת�חו� ע�ל ו� נו� רו� ט� פ� ל� ש�

א ר& קו� ,  ל�ב�ן או� ל�ע�ב�דו� ו� יתו� ב&
ּכַהֶׁש הוא ר ו� מ& :  או� לו�
יש י א' נ' לו� ח ע�ל עו�מ&ד פ� ת� ח+צ&ר�ך.  פ�

א ש�מ�א מ� ש� , ו� יסו� נ' כ� .  מ� יחו� נ' מ�
ינו� ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל כ&ן.  א&
ם צ�ר�ּכַהֶׁש ה,  אד�ם ע�ל ב�את א'
ח לא ו� צ� לא ל�מ'יכ�א&ל לא י' ל,  ו� יא& ר' ב� ג� ל�

י ל'י א�ל�א נ' א+ ח, ו� ו� צ� ד.  לו� עו�נ�ּכַהֶׁש ה י' הֶלֲעַּי� מ'
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'

לג,ּכַהֶׁש ה) (יו�א&ל ט".  יי ב�ש&ם י'ק�ר�א א+ש�ר  "כ� ל& מ� י'

ר ס:  ר�ב'י אמ� ח� ינ� פ'
א ד� ב� ר�ב'י,  ב�ח�ד ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה עו�

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ ּכַהֶׁש ה ב�ּכַהֶׁש ה�ד�א ע�י&יל ד� ת� מ� ד�ט'יב�ר�י�א.  ח+
י��������8 :ּה פ�ג�עון רון ב& י, אמ� א& מ� י��������8 :ּה:  רו� ל&

ן ?  ד�מ�אן מ' ת� א�
ר ן:  אמ� לו�

ן י�נוס.  מ' סופ� ד�
נ&י��������8 :ּה.  נו� אותו> <ושחררוופ�

תו� ב�ר�מ�ש�א ין א+ ר' י��������8 :ּה, אמ� ב& ג� ל&י��������8 :ּה:  ל�
י ע�ד ת� ימ� ת� א& ין ע'ם מ�ק�הֶלֲעַּי&ם א� ל& י?  א' ּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש הוד� על> <מגןי�



ר ן:  אמ� לו�
ּכַהֶׁש ה?  מ� ל�
ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&
י ב�ח�ד פ�ג�ע�נ�ן ּכַהֶׁש הוד� נ�ן י� ר� מ� א+ י��������8 :ּה:  ו� ל&

ן ?  ד�מ�אן מ' ת� א�
ר ל�ן:  אמ�

ן י�נוס.  מ' סופ� ד�
ר ן:  אמ� לו�
ּכַהֶׁש ה ל&י��������8 :ּה?  ע+ב�ד�תון ומ�

ין ר' י��������8 :ּה:  אמ� ל&
הֶלֲעַּיו� נ&ינ�ן ל&י��������8 :ּה ד� אותו> <שחררנוי�ת&י��������8 :ּה.  פ�

ר ן:  אמ� לו�
ע+ב�ד�תון.  י�אות
י ר& ּכַהֶׁש ה+ ו�ח�מ�ר:  ק�ל ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר'ים ו�

י ּכַהֶׁש ה, מ' ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא ומ� ל� ת� ר נ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב� ם,  ב� ד� ו�
נ'צו�ל,  ּכַהֶׁש הוא

י ּכַהֶׁש הוא,  ב�רוך ב�ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש נ'ת�ל�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא מ'
ש�כ&ן?  כ�ל לא

יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
לג,ּכַהֶׁש ה) (יו�א&ל ט".  יי ב�ש&ם י'ק�ר�א א+ש�ר  "כ� ל& מ� י'

ר אל�כ�ס�נ�ד�ר'י:  ר�ב'י אמ�
א ד� ב� ן,  ב�ח�ד ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה עו� כו� אר�

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ אל�כ�ס�נ�ד�רו�ס,  ש�מ&י��������8 :ּה ד�
ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ י&ים ו� יס.  ח�ד ד�י&ין ק� ט' יס� ל'
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ּכַהֶׁש ה ש�מ�ך?  מ�

ר:  מ� א+
אל�כ�ס�נ�ד�רו�ס. 

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
נ�ּכַהֶׁש ה אל�כ�ס�נ�ד�רו�ס פ� <שיחרר>אל�כ�ס�נ�ד�רו�ס.  מ�

י ר& ּכַהֶׁש ה+ ו�ח�מ�ר:  ק�ל ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר'ים ו�
ם ּכַהֶׁש ה, א' י ומ� ר כ'ש�מו� ש�ּׁש�מו� מ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ב� ל� ו�ד�ם,  ש�

נ'צו�ל,  ּכַהֶׁש הוא
י ש כ'ש�מו� ש�ּׁש�מו� מ' ד� ק� ל� ּכַהֶׁש הוא,  ב�רוך ש�
ת ע�ל ּכַהֶׁש ה.  כ�מ�ּכַהֶׁש ה אח� מ� כ� ו�

יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
לג,ּכַהֶׁש ה) (יו�א&ל ט".  יי ב�ש&ם י'ק�ר�א א+ש�ר  "כ� ל& מ� י'

ס ר�ב'י ח� ינ� י:  ב���������8 :ּה אמ�ר פ' ת& ר� ת�
א ד� ז�ע&יר�א,  ר�ב'י ב�ש&ם ח+

א ד� ח+ חום ר�ב'י ב�ש&ם ו� נ� ר ת� אי.  ב� יל� נ' ח+

ס ר�ב'י ח� ינ� ר:  ז�ע&יר�א ר�ב'י ב�ש&ם פ' אמ�
ן.  לו� י&ש ו�ד�ם ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר רו� ט� פ�



ם יו ּכַהֶׁש ה'ט�ר'יח� א' ל� ר, ּכַהֶׁש הוא ע� ת& יו� או�מ&ר:  ב�
ית ח& כ� ש� ע+ל�י.  מ�ט�ר�ח ד�ק�א&ם פ�ל�ן א�

ינו� ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל כ&ן,  א&
ּכַהֶׁש ה כ�ל א�ל�א יו מ�ט�ר'יח� ּׁש�א�ת� מ� ל� מ�ק�ב�ל�ך.  ּכַהֶׁש הוא ע�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ך יי ע�ל  "ּכַהֶׁש ה�ש�ל&ךנּכַהֶׁש ה,כג) (ת� ב� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש הוא י� י�כ�ל�כ�ל�ך".  ו�

ס ר�ב'י ח� ינ� חום ר�ב'י ב�ש&ם פ' נ� ר ת� אי:  ב� יל� נ' ח+
פ�ט�רו�ן.  לו� ו�ד�ם, י&ש ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר
או ים ב� א' נ� תו� ו�ת�פ�ש�ו ּכַהֶׁש ה� ןָטָּׂשו�  או�
ח ע�ל ת� .  ח+צ&רו� פ� ש�ל�פ�ט�רו�נו�
ח ע�ד ו� צ� נ�פ�ק,  ד�ּכַהֶׁש הוא ל&י��������8 :ּה, ע�ד ד'

ת ק�ד�ל&י��������8 :ּה ע�ל ח�ר�ב�א ע�ב�ר�ת ל� ט� ק� י�ת&י��������8 :ּה.  ו�
 ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל

יל צ' ת ּכַהֶׁש ה' ב י�ּכַהֶׁש הו�ש�פ�ט א� ר� ח�  ד'כ�ת'יב:א+ר�ם,  מ&
ים (ד'ב�ר&י מ' הֶלֲעַּי� קיח,לא) ב ּכַהֶׁש ה� ע� ז� הֶלֲעַּי' י�ּכַהֶׁש הו�ש�פ�ט,   "ו�
יי ם ע+ז�רו� ו� ית& ס' י� נו",  א?לּכַהֶׁש ה'ים ו� מ� מ'

ד מ& ל� דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ� י�ּכַהֶׁש ה ש� ּכַהֶׁש ה�ר�אש,  ח'תוך א�ל�א ח�ס&ר ּכַהֶׁש ה�
ם ית& ס' י� נו".  א?לּכַהֶׁש ה'ים "ו� מ� מ'

א ר�ב'י יר� ע& א�ב�ּכַהֶׁש הו,  ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ז�
ּכַהֶׁש הו ר�ב'י ב� ר:  ר�ב'י ב�ש&ם א� ז� ע� ל� א�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' יקמו,ּכַהֶׁש ה) (ת� ר& ש� ,  י�ע+ק�ב ש�א&ל  "א� ב�ע�ז�רו�
יו".  יי ע�ל ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ב�רו� לּכַהֶׁש ה� א?

ּכַהֶׁש ה ב�ת�ר&י��������8 :ּה?  כ�ת'יב מ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ו�אר�ץ,  ש�מ�י'ם  "ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש הקמו,ו) (ת�
ת ת ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�ם א� א� ר כ�ל ו� ש� ב�ם".  א+
י כ' י�ן מ�ּכַהֶׁש ה ו� נ� ּכַהֶׁש ה?  ז�ּכַהֶׁש ה ע' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ל�

]68פ�ט�רו�ן, [ לו� ו�ד�ם, י&ש ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר א�ל�א
ם <מחוז> אח�ת,  ב�א�פ�ר�כ'י�א שו�ל&ט א'

ת?  ב�א�פ�ר�כ'י�א שו�ל&ט ש�מ�א ר� אח�
לו פ' ר:  ת�אמ�ר א+ טו� ר� ק� מו� ס� עולמי> <שליטקו�

ם?  שו�ל&ט ב�הֶלֲעַּי�ב�ש�ּכַהֶׁש ה, ש�מ�א שו�ל&ט הֶלֲעַּי� ב�
הֶלֲעַּי�ם שו�ל&ט ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל ב�הֶלֲעַּי�ב�ש�ּכַהֶׁש ה.  ו�שו�ל&ט ב�

יל צ' ן ב�הֶלֲעַּי�ם מ� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�מ�י'ם מ' ש� ב� הֶלֲעַּי� ן וב� ּכַהֶׁש ה�א&ש.  מ'
ב מ�ש�ּכַהֶׁש ה א�ת ש�ּכַהֶׁש ה'צ'יל ּכַהֶׁש הוא ר� ח� פ�ר�ע�ּכַהֶׁש ה.  מ&

יל צ' ת ּכַהֶׁש ה' נ�ּכַהֶׁש ה א� ּכַהֶׁש ה�ד�ג�ּכַהֶׁש ה.  מ'מ�ע&י יו�
יל צ' ת ּכַהֶׁש ה' י�ּכַהֶׁש ה א� נ�נ� ש.  מ'כ'ב�ש�ן ו�ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה מ'יש�א&ל ח+ א& ּכַהֶׁש ה�
יל צ' הֶלֲעַּי&אל ּכַהֶׁש ה' נ' ד� א+ר�יו�ת.  מ'בו�ר ל�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ו�אר�ץ,  ש�מ�י'ם  "ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש הקמו,ו) (ת�
ת ת ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�ם א� א� ר כ�ל ו� ש� ב�ם,  א+

ת ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ&ר מ� ל�עו�ל�ם".  א?

ר א:  ר�ב'י אמ� חומ� נ� ת�
ינ�ּכַהֶׁש ה מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה פ' ס� ש�ל�גו�י'ם,  אח�ת ב'



ּכַהֶׁש ה ת� י� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ג�דו�ל,  ב�הֶלֲעַּי�ם מ�פ�ר�ש�ת ש�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ק ב���������8 :ּה ו� ינו� י.  א�ח�ד ת' ּכַהֶׁש הוד' י�
ם ע�מ�ד יּכַהֶׁש ה� ל& ר ע+ ע� ב�הֶלֲעַּי�ם,  ג�דו�ל ס�

ד מ� ע� ד א�ח�ד כ�ל ו� ח� א� מ&ּכַהֶׁש ה�ם,  ו�
יל ח' ת� ּכַהֶׁש ה' ל ו� ט& י�דו� י'ר�אתו� נו� ו�קו�ר&א,  ב�

לא כ�לום.  ּכַהֶׁש הו�ע'ילו ו�
ן יו� דּוּמַע הָלָע אֹּלא ש�ר�או כ& ילו ש� ע' כ�לום,  ּכַהֶׁש הו�

רו י:  ל�או�תו� אמ� ּכַהֶׁש הוד' י�
י, קום נ' יך,  א�ל ק�ר�א ב� לּכַהֶׁש ה� א?
נ�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש הוא ש�ּׁש�מ�ע�נו  א�ת�כ�ם עו�
ים כ�ש�א�ת�ם ק' ע+ ּכַהֶׁש הוא צו� יו, ו� ל� ג'בו�ר.  א&

ד הֶלֲעַּי� ק ע�מ�ד מ' ינו� ת' ו�צ�ע�ק,  ל'בו� ב�כ�ל ּכַהֶׁש ה�
נו ו�ק'ב&ל מ� ,  ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש מ' תו� ל� פ' ת�
ם.  ו�ש�ת�ק הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�

ן יו� דו כ& ר� הֶלֲעַּי� ל�הֶלֲעַּי�ב�ש�ּכַהֶׁש ה,  ש�
ד כ�ל י�ר�ד ח� ת ו�א�ח�ד א� נו� ק� צ�ר�כ�יו.  ל'

רו ק:  ל�או�תו� לו� אמ� ינו� ת' ּכַהֶׁש ה�
ת� ל&ית בון ב�ע&י א� ז� כ�לום?  ל�ך מ'

ר מ� ן:  א+ ּכַהֶׁש הו� ל�
ּכַהֶׁש ה תון מ� ן ב�ע�י'ין א� נ�י�א ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה&ן מ' ס� ּכַהֶׁש המסכן> <ּכַהֶׁש הזרע+ל'יב�ּכַהֶׁש ה?  אכ�

רו י��������8 :ּה:  אמ� ל&
ת� ע+ל'יב�ּכַהֶׁש ה?  אכ�ס�נ�י�א א�

לוך ּכַהֶׁש ה א' מ� נון ע� ּכַהֶׁש ה!  אכ�ס�נ�הֶלֲעַּי�א א' הֶלֲעַּי� יב� ל' ע+
נון ן א' ּכַהֶׁש הו� ת� ו� ע+ ט� א, ו� כ� ב�ב�ב�ל,  ּכַהֶׁש ה�

נון א' ן ו� ּכַהֶׁש הו� ת� ו� ע+ ט� א, ו� כ� י.  ּכַהֶׁש ה� מ' רו� ב�
נון א' ן ּכַהֶׁש ה�כ�א ו� ּכַהֶׁש הו� ת� ו� ע+ ט� ן,  ו� ּכַהֶׁש הו� מ� ע'

א ל� ין ו� נ�י' ּכַהֶׁש ה� כ�לום.  ל�ּכַהֶׁש הו�ן מ�
,  א+ב�ל ת� א�

ן כ�ל ש-> מקום <כלע'מ�ך!  אז&יל, א?ל�ּכַהֶׁש ה�ך ד�א�ת� ּכַהֶׁש ה�

יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ינו "כ�יי לּכַהֶׁש ה& נו ב�כ�ל א? א& ר� א&ל�יו".  ק�

ן ר�ב'י עו� מ� יש ב�ן ש' ק' ר:  ל� אמ�
ק�רו�ב,  לו� ו�ד�ם, י&ש ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר

ם ּכַהֶׁש ה ע�ש'יר, ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' ד� ,  מו� בו�
ם א' ינו� ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ו� י, א& נ' ּכַהֶׁש ה ע� ד� .  מו� בו�
ינו� ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל כ&ן,  א&
לו א�ל�א פ' ל א+ א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ין י' תונ' נ�ּכַהֶׁש ה,  ב�הֶלֲעַּי�ר'יד�ּכַהֶׁש ה נ� תו� ח� ת� ּכַהֶׁש ה�
י או�ת�ם קו�ר&א ּכַהֶׁש הוא ו�ר&ע�י".  "אח�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' י  "ל�מ�ע�ןקכב,ח) (ת� ו�ר&ע�י".  אח�
י ר�ב'י ב' בון, ר� ן ו�ר�ב'י אח�א א� עו� מ� יש:  ב�ן ש' ק' ל�

ק�רו�ב,  לו� ו�ד�ם, י&ש ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר
ם ס, ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' פו� סו� ילו� או�מ&ר:  פ'

ן ּכַהֶׁש ה& ל�ן.  מ'ת�ק�ר&ב פ�ל�ן ּכַהֶׁש ה�
ל ל�כ�ל קו�ר&א ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� יו,  י' ב� רו� ק�



יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ,  ק�ר�ן  "ו�הֶלֲעַּי�ר�םקמח,יד) (ת� ל�ע�מו�

ּכַהֶׁש ה ל� ּכַהֶׁש ה' כ�ל ת� נ&י ל� ב� יו, ל' יד� ס' ." ע�ם י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ח+ בו� ר� ק�

ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�
ם קו� נו ש�נ�ע�ק�ר�ּכַהֶׁש ה "מ� מ� ר:  ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה מ' מ& ּכַהֶׁש ה, או� ר� ז�
ר "ב�רוך ק� ע� ּכַהֶׁש ה ש� ד� בו� מ&אר�צ&נו."  ז�ר�ּכַהֶׁש ה ע+

א נ&ית� ת� ת מ'כ�ל , ב�ש�נ�ע�ק�ר�ּכַהֶׁש המ� מו� קו� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל,  א�ר�ץ מ�
ם א+ב�ל ם נ�ע�ק�ר�ּכַהֶׁש ה א' קו� מ� ר:  מ' מ& ד, או� ח� א�

ר "ב�רוך ק� ע� ּכַהֶׁש ה ש� ד� בו� ם מ'ן ז�ר�ּכַהֶׁש ה ע+ קו� מ� ּכַהֶׁש ה".  ּכַהֶׁש ה� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
ם נ�ע�ק�ר�ּכַהֶׁש ה קו� מ� ד מ' ח� נ�ּכַהֶׁש ה א� ת� נ' ר,  ב�מ�קו�ם ו� אח&
ם קו� ר:  ש�נ'ת�נ�ּכַהֶׁש ה מ� מ& , או� בו�

א�פ�י'ם",  א�ר�ך "ב�רוך
ם קו� ר:  ש�נ�ע�ק�ר�ּכַהֶׁש ה ומ� מ& נו, או� מ� מ'
ר "ב�רוך ק� ע� ּכַהֶׁש ה ש� ד� בו� ם מ'ן ז�ר�ּכַהֶׁש ה ע+ קו� מ� ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�

י ּכַהֶׁש ה' ינו יי מ'ל�פ�נ�יך ר�צו�ן י� לּכַהֶׁש ה& ינו,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת& בו� א+
ת� כ�ּׁש&ם ר� ק� ע� ��������8 :ּה ש� ת� ם מ'ן או� קו� מ� ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�

��������8 :ּה ת�ע+ק�ר כ�ך ת� ת,  כ�ל מ'ּׁש�אר או� מו� קו� מ� ּכַהֶׁש ה�
יר ז' ח� ת� יּכַהֶׁש ה� ל&ב ו� ד� ב� ך."  עו� ד� ב� ע� ל�

לא ל נ'מ�צ�א ו� ל& פ� ת� י ע�ל מ' ד& ב� ז�ר�ּכַהֶׁש ה?  ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה עו�
נ&י:  ת�

ן ר�ב'י עו� מ� או�מ&ר:  ג�מ�ל'יא&ל ב�ן ש'
ּכַהֶׁש ה אׁשַאָה ף חוצ� כ&ן.  לו�מ�ר צ�ר'יך ל�אר�ץ ב�

ר נ�ן:  ר�ב'י אמ� ח� יו�
י�חGב�ר",  א+ש�ר מ'י  "כ'יט,ד) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת

יב,  ת' 'יבחר' כ�
ים כ�ל "א�ל הֶלֲעַּי' ח� ן",  י&ש ּכַהֶׁש ה� חו� ט� ב'
י, י&ש ש�אד�ם ז�מ�ן ש�כ�ל ּכַהֶׁש ה.  לו� ח� ו� ק� ת'

ּכַהֶׁש ה ד� ת, אב� .  מ& תו� ו� ק� ת'
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

ת'ק�ו�ּכַהֶׁש ה".  ת�אב�ד ר�ש�ע אד�ם  "ב�מו�תיא,ז) (מ'ש�ל&י
נ&י:  ת�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ך אד�ם צ�ר'יך ד�ב�ר'ים ש�לש�ּכַהֶׁש ה ר& ב� ם:  ב�כ�ל ל� יו�
דּוּמַע הָלָע אֹּלא "ב�רוך גו�י,  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�נ'י ש�
בור,  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�נ'י ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ב�רוך
ּכַהֶׁש ה."  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�נ'י ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ב�רוך ּׁש� א'
גו�י,  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�נ'י ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ב�רוך
כ�לום,  ּכַהֶׁש ה�גו�י'ם ש�א&ין

ן ּכַהֶׁש ה�גו�י'ם "כ�למ,יז)  (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה אי' ".  כ� דו� נ�ג�
בור,  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�נ'י ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ב�רוך
א.  י�ר&א בור ש�א&ין ט� ח&
א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה,  ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�נ'י ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ב�רוך
ּכַהֶׁש ה ש�א&ין ּׁש� א' ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ו� Gצ ת.  ע�ל מ� וו� צ� מ' ּכַהֶׁש ה�



ר א:  ר�ב'י אמ� אח�
ר מ'י  "כ'יט,ד) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ב� Gח ים כ�ל א�ל י� הֶלֲעַּי' ח� ן",  י&ש ּכַהֶׁש ה� חו� ט� ב'

לו פ' ן ש�פ�ש�טו או�ת�ם א+ יּכַהֶׁש ה� ד& ב'ז�בול,  י�
ן.  ל�ּכַהֶׁש ה�ם י&ש חו� ט� ב'

י ל�ק�ר�ב�ן ר א' ב� כ� ר, ש� ש� פ� בול.  י�ד&יּכַהֶׁש ה�ן פ�ש�טו א� ז� ב'
י ל�ר�ח+ק�ן ר א' ב� כ� ר, ש� ש� פ� ת�שוב�ּכַהֶׁש ה.  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו א�
ן יּכַהֶׁש ה� ל& ר:  ּכַהֶׁש הוא ע+ מ& או�

י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� ם ש�נ�ת  "ו�י�ש�נונ�א,לט) (י' ל� יצו".  ו�לא עו� י�ק'
ין נ' ב� אמ�ר'י:  ד�ק&יס�ר'ין ר�
נ&י ט� יו גו�י'ם ק� ת� ילו� ח& ש�ל'נ�בוכ�ד�נ�צ�ר,  ו�

ין ין א& י' ין ח� א& ין.  ו� נ' דו� נ'
ן יּכַהֶׁש ה� ל& ר:  ּכַהֶׁש ה�כ�תוב ע+ מ& או�
נו י�ש� לא עו�ל�ם ש�נ�ת "ו� י�ק'יצו".  ו�

ר ב& עו� נ&י ּכַהֶׁש ה� פ� ּכַהֶׁש ה ב�ת&י ל' ד� בו� או�מ&ר:  ז�ר�ּכַהֶׁש ה ע+
יי".  י'ס�ח ג&א'ים  "ב&יתטו,כּכַהֶׁש ה) מ'ש�ל&י(

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& י:  ר�ב'י ב�ש&ם בון ב&יר�ב'י יו� ו' ל&
ם ר�אּכַהֶׁש ה ת� ין או� ל' ב� ז� ר:  ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה מ� מ& ּכַהֶׁש ה, או� ר� ז�
ים  "ז�ב&ח�כב,יט) (ש�מו�ת לּכַהֶׁש ה' א? י�ח[ר�ם".  ל�

ת "ּכַהֶׁש ה�רו�א�ּכַהֶׁש ה ר,  ו�א�ת ּכַהֶׁש ה�כוש'י א� יחו� ג' ּכַהֶׁש ה}ּכַהֶׁש ה� א� רו� {ּכַהֶׁש ה�
ת א� ת ּכַהֶׁש ה�ל�ו�ק�ן ו� א� ת ּכַהֶׁש ה�כ'פ&ח� ו� א� ר:  ו� מ& נ�נ�ס, או� ּכַהֶׁש ה�

ת מ�ש�נ�ּכַהֶׁש ה "ב�רוך ]69ּכַהֶׁש ה�ב'ר�יו�ת". [ א�
ת ת ּכַהֶׁש ה�ק'ט&ע� א� א� א ו� מ& סו� י ו�א�ת ּכַהֶׁש ה� כ& Gר:  מ מ& ין, או� ח' ש�

ת".  ד�הֶלֲעַּי�ן "ב�רוך מ� א? ּכַהֶׁש ה�
א, נ&ית� ת� נו.  ש�ל&מ'ים  ב�ש�ּכַהֶׁש ה�יומ� ת� ש� נ' ו�

ם א+ב�ל י כ&ן ּכַהֶׁש ה�יו א' ע& מ� ר: א'מ�ן מ' מ& , או�
ת מ�ש�נ�ּכַהֶׁש ה "ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ב'ר�יו�ת".  א�

ּכַהֶׁש ה א� רו� ת ּכַהֶׁש ה� נו� יל� נ&י נ�א'ים א' ר:  נ�א'ים אד�ם וב� מ& או�
כ�ך "ב�רוך ת ב�ר�א ש� יו� ר� ת ב' ".  נ�או� ב�עו�ל�מו�
ג�מ�ל'יא&ל,  ב�ר�ב�ן מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה
ך גו�י�ּכַהֶׁש ה א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה ש�ר�אּכַהֶׁש ה ר� .  נ�אּכַהֶׁש ה, וב& ע�ל�יּכַהֶׁש ה�

ר כ&ן לא א ר�ב'י אמ� יר� ע& ינ�א,  ב�ר יו�ס&ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם ז� נ' ח+
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ב�א ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� יו�

נ&ם", לא  "ו�לאז,ב) (ד�ב�ר'ים ח� ן ת� ת& ח&ן.  ל�ּכַהֶׁש ה�ם ת'
ּכַהֶׁש ה קנאּכַהֶׁש ה> ּכַהֶׁש הרע, בלי עין <בליאמ�ר? "א�ב�ס�ק�נ�ט�א"?  מ�

ר לא כ�ך א�ל�א אמ� ת ב�ר�א "ש� יו� ר� ת ב' ".  נ�או� ב�עו�ל�מו�
לו ש�כ&ן פ' ל ר�אּכַהֶׁש ה א+ מ� ּכַהֶׁש ה, סוס ג� ר נ�א� מו� ּכַהֶׁש ה, ח+ ּכַהֶׁש ה,  נ�א� נ�א�

ר מ& רוך או� ת ב'ר�יו�ת ש�ב�ר�א "ב� ".  נ�או� מו� ל� עו� ב�
י כ' ן ד�ר�כו� ו� ב� ר� ל� ב�נ�ש'ים?  ל�ּכַהֶׁש ה'ס�ת�כ&ל ג�מ�ל'יא&ל ש�

ית ד�ר�ך א�ל�א מומ' ק� ּכַהֶׁש ה�י�ת�ּכַהֶׁש ה.  ע�
ן כ�גו�ן ּכַהֶׁש ה& מפותלת> גישּכַהֶׁש ה <דרךפ�רו�סו�דו�ס,  ּכַהֶׁש ה�

יט ב' ּכַהֶׁש ה' .  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ב���������8 :ּה ו� תו� ב� טו� ב�



ּכַהֶׁש ה�ג�ב�ר, או�מ&ר:  ק�ר�א
ים".  ח�כ�ם "ב�רוך ז' ר� ּכַהֶׁש ה�

ב הֶלֲעַּיו� ת ש�ת  "מ'ילח,לז) (א' חו� Gט ּכַהֶׁש ה,  ב� מ� כ� ח�
ן מ'י או� ב'ינ�ּכַהֶׁש ה?"  ל� ןָטָּׂש�כ�ו'י נ�ת�

ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
ין ב�ע+ר�ב�י�א ח' ו� א צ� ר� מ� א' א.  ל� ל� ב� <שּכַהֶׁש ה>יו�

ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�ּכַהֶׁש הו,ּכַהֶׁש ה) (י� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ב&ל".  ב�ק�ר�ן ב'מ�ש�ך  "ו�
ין ב�אפ�ר'יק�א ח' ו� ג�ל�מוד�ּכַהֶׁש ה.  ל�נ'ד�ּכַהֶׁש ה צ�

ימט,כא)  י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה( נ' א+ ו�ג�ל�מוד�ּכַהֶׁש ה".  ש�כול�ּכַהֶׁש ה "ו�
י מ' רו� ין ב� ח' ו� א צ� ל� נGג� ר� ת� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�כ�ו'י,  ל�

י "או� ינ�ּכַהֶׁש ה".  ל� ןָטָּׂש�כ�ו'י נ�ת�ן מ' ב'

ּכַהֶׁש ה א� רו� ין ּכַהֶׁש ה� ס' לו� כ� או�מ&ר:  או�
ים".  ח�כ�ם "ב�רוך ז' ר� ּכַהֶׁש ה�

ין פ�ר�צופ&יּכַהֶׁש ה�ן ש�א&ין כ�ּׁש&ם מ' ל�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה,  ז�ּכַהֶׁש ה דו�
ין כ�ך ּכַהֶׁש ה ד�ע�ת�ן א& מ� ּכַהֶׁש ה.  ז�ּכַהֶׁש ה דו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ל�
א,  ב�ן מ� זו�

ּכַהֶׁש ה כ�ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א� ין רו� ס' לו� כ� ב'ירוש�ל�י'ם, או�מ&ר:  או�
א "ב�רוך ר� ב� לו כ�ל ש� י".  א& נ' ש& מ� ש� ל�
דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן אד�ם י�ג�ע "כ�מ�ּכַהֶׁש ה פ�רוס�ּכַהֶׁש ה.  אכ�ל ש�

, ח�ר�ש, ז�ר�ע, נ'כ&ש,  ּכַהֶׁש ה, כ'ס&ח� ר� ש, ז� ר, ד� מ& ר, ע' צ� ר, ק� ד& ע'
ׁשַאָה ף ט& ש, ק' יד, ל� ק' ר� ן, ּכַהֶׁש ה' ח� ר, ט� ר& ּכַהֶׁש ה,  ב& אפ� לאפייּכַהֶׁש ה> לּכַהֶׁש הכשירם מּכַהֶׁש הבצק, כדי חלקים תלש<קיטׁשַאָה ף: ו�

ר אח� פ�רוס�ּכַהֶׁש ה.  אכ�ל כ�ך ו�
י נ' א+ ד ו� מ& א ב�ּׁש�ח�ר'ית עו� צ& נ�י.  א&לו כ�ל ומו� פ� ל�
ּכַהֶׁש ה ר�א&ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן,  אד�ם י�ג�ע כ�

ש ע�ד ב� ל� לוק.  ש� ח�
ן ג�ז�ז ב& ל' ּכַהֶׁש ה ו�צ�ב�ע ו�נ'פ&ץ ו� ו� ט� ג ו� אר� ו�ת�פ�ר,  ו�כ'ב&ס ו�

ר אח� ש כ�ך ו� ב� לוק.  ל� ח�
י נ' א+ ד ו� מ& א ב�ּׁש�ח�ר'ית עו� צ& נ�י.  א&לו כ�ל ומו� פ� ל�
ּכַהֶׁש ה מ� ת ב�ע+ל&י כ� נGהֶלֲעַּיו� מ� Gים,  מ�ש�כ'ימ'ין א יב' ר' ע+ ומ�
י נ' א+ ד ו� מ& א ב�ּׁש�ח�ר'ית עו� צ& נ�י."  א&לו כ�ל ומו� פ� ל�
ן כ& א ב�ן ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ו� מ� ר:  זו� מ& או�

ח� ר& ע או� ּכַהֶׁש הו ר� או�מ&ר?  מ�
ּכַהֶׁש ה "ו�כ'י ת?  ב�ע�ל מ'ּׁש�ל אכ�ל�ת'י מ� י' ב� ּכַהֶׁש ה�
י כ' י מ�ּכַהֶׁש ה ו� ית' ת' ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת?  ב�ע�ל מ'ּׁש�ל ש�

יכ�ּכַהֶׁש ה ת' י אח�ת ח+ ת' ל� .  אכ� לו�
ד כו�ס ח� .  ש�ת'ית'י א� לו�
ּכַהֶׁש ה כ�ל ּׁש�ט�ר�ח,  מ�
נ�יו!"  א'ש�תו� ב'ש�ב'יל א�ל�א ט�ר�ח לא וב�

ח� א+ב�ל ר& ּכַהֶׁש הו טו�ב או� או�מ&ר?  מ�
ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת,  ב�ע�ל "ב�רוך

כור ת ב�ע�ל ז� י' ב� ל�טו�ב�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה מ� יא י�י'ן כ� ב' ל�פ�נ�י!  ּכַהֶׁש ה&
ּכַהֶׁש ה מ� ת כ� יכו� ת' נ�י!  ּכַהֶׁש ה&ב'יא ח+ פ� ל�
ּכַהֶׁש ה מ� ל�פ�נ�י!  ט�ר�ח ט�ר�ח כ�

ּכַהֶׁש ה כ�ל י!"  א�ל�א ט�ר�ח ּׁש�ט�ר�ח, לא מ� יל' ב' ש� ב'



ן כ& ר:  ּכַהֶׁש הוא ו� מ& או�
ב הֶלֲעַּיו� רלו,כד) (א' כ� ר פ�ע[לו� ת�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ג'יא כ'י  "ז� ש� א+נ�ש'ים".  ש�ר�רו א+

ת כו� ר� ט,ב]  [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ל "ע�ל ע� ים, ו� יק' ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' ל ּכַהֶׁש ה� ע� ת, ו� עו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּזו� ּכַהֶׁש ה�ב�ר�ק'ים,  ּכַהֶׁש ה�
ל ו�ע�ל ע� ים, ו� מ' ע� ר� ת, ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� רוחו� ר:  ּכַהֶׁש ה� מ& או�

ם".  מ�ל&א ש�כחו� "ב�רוך ל� עו�
ל ע�ל ע� ים, ו� ר' ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ג�ב�עו�ת,  ּכַהֶׁש ה�

ל ו�ע�ל ע� ים, ו� מ' הֶלֲעַּי� ת,  ּכַהֶׁש ה� רו� ּכַהֶׁש ה� נ� ּכַהֶׁש ה�
ת, ּכַהֶׁש הוא ו�ע�ל רו� ב� ד� מ' ר:  ּכַהֶׁש ה� מ& או�

ית".  עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה "ב�רוך אש' ר& ב�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�

ּכַהֶׁש ה א� רו� הֶלֲעַּי�ם א�ת ּכַהֶׁש ה� ל ּכַהֶׁש ה� דו� ג� ר:  ּכַהֶׁש ה� מ& או�
ּכַהֶׁש ה "ב�רוך ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� ת ש� ּכַהֶׁש ה�ג�דו�ל",  ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�ם א�
ן מ� ז� ל'פ�ר�ק'ים.  רו�א�ּכַהֶׁש הו ש�ּכַהֶׁש הוא ב'

ּכַהֶׁש ה�ג�ש�מ'ים,  ע�ל
ת ב�שו�רו�ת ו�ע�ל בו� או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא טו�

יב";  ּכַהֶׁש ה�טו�ב "ב�רוך ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�
ת ו�ע�ל מועו� או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�ר�עו�ת ש�

ת". ד�הֶלֲעַּי�ן "ב�רוך מ� א? ּכַהֶׁש ה�

[תלמוד] 

נ&י ר ת� ק�פ�ר�א:  ב�
ין יע' ר' ת� ת.  ע�ל מ� עו� ו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש האדמּכַהֶׁש ה> <רעידותּכַהֶׁש ה�

ל מוא& ר:  ש� אמ�
ן ר א' ב� ן ע� ּכַהֶׁש ה& באוריון> שביט <כוכבב'כ�ס'יל,  ז'יק�א ּכַהֶׁש ה�

יב ר' ח+ ע�ל�מ�א.  י�ת ּכַהֶׁש הוא מ�
ין יב' ת' ל'ש�מוא&ל:  מ�

נ�ן א+ ן ו� י' מ� ע�ב�ר!  ל&י��������8 :ּה ח�
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש הו� ל�
נ���������8 :ּה, או� ל�ע&יל א�פ�ש�ר, או� ל&ית מ'נ���������8 :ּה.  ל�ר�ע מ'

ל מוא& ר:  ש� אמ�
ים כ' ק�ר�ת'י.  נ�ּכַהֶׁש ה�ר�ד�ע&י כ'ש�ק�ק&י ש�מ�הֶלֲעַּי�א ב'ש�ק�ק&י א+נ�ּכַהֶׁש ה ח�

ן מ'ן ב�ר ּכַהֶׁש ה& נ�ּכַהֶׁש ה ז'יק�א, ד�ל&ית ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש הוא.  מ�ּכַהֶׁש ה י�ד�ע א+
י כ' ל�ּׁש�מ�י'ם?  ע�ל�ּכַהֶׁש ה ש�מוא&ל ו�

ש&ם:  ע�ל א�ל�א
ב הֶלֲעַּיו� ח,לז) (א' ּכַהֶׁש ה".  ש�ח�ק'ים י�ס�פ&ר  "מ'יל� מ� כ� ח� ב�

ּכַהֶׁש הו הֶלֲעַּי� ל' נ�ּכַהֶׁש הו�ר�י:  ל�ר�ב'י ש�אל ל�טו�ב ז�כור א&
נ&י פ� ת מ�ּכַהֶׁש ה מ' עו� ו� ת ז� או� ל�עו�ל�ם?  ב�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+



ן ו� ע+ ת.  ת�רומ�ּכַהֶׁש ה ב� רו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� ומ�
ר:  א�ח�ד כ�תוב מ& או�

ב���������8 :ּה",  א?לּכַהֶׁש ה�יך יי ע&ינ&י  "ת�מ'ידיא,יב) (ד�ב�ר'ים
כ�תוב ר:  א�ח�ד ו� מ& או�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ד,  ל�אר�ץ  "ּכַהֶׁש ה�מ�ב'יטקד,לב) (ת� ע� ר� ת' ו�
ו�י�ע?ש�נו".  ב�ּכַהֶׁש ה�ר'ים י'ג�ע
א מו כ&יצ�ד ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי� ק� ת� ּכַהֶׁש ה�ל�לו?  כ�תוב'ין ש�נ&י י'

נו� עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין ש�הֶלֲעַּי'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה צו� ש�ל�מ�קו�ם,   ר�
ין יא' צ' נ�ן מ�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�רו�ת&יּכַהֶׁש ה�ן ומו� ק� ת' , כ�

יד מ' ינ&י "ת� יך יי ע& לּכַהֶׁש ה� ב���������8 :ּה,  א?
ית ו�ע�ד ּכַהֶׁש ה�ּׁש�נ�ּכַהֶׁש ה מ&ר&ש'ית ר' ש�נ�ּכַהֶׁש ה",  אח+

ינ���������8 :ּה א& ת ו� ק� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ]70כ�לום. [ נ'
נו� עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ין י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ש�א&ין ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה צו� ש�ל�מ�קו�ם,  ר�
ינ�ן א& ין ו� יא' צ' ן מו� יּכַהֶׁש ה� ת& רו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� , כ�ת'ק�נ�ן מ�

יט ב' מ� ו�ת'ר�ע�ד".  ל�אר�ץ "ּכַהֶׁש ה�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ן יך, כ& הֶלֲעַּי& י, ח� נ' ד�מ'ל�ת�א.  ס�ב�ר�א ּכַהֶׁש הוא ב�
ר:  ע'ק�רו� כ�ך א+ב�ל ב� ד� ל� ש�

יט ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ש�ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב' "  מ� ב�עו�ל�מו�
ּכַהֶׁש ה א� רו� ת ב�ת&י ו� יו� ר� י�ט� י ת& ת& ק'ר�ק�ס�יו�ת,  וב�

ין ש�ּכַהֶׁש ה&ן ב' ש� נ�ן ב�ט�ח יו� א+ ש� ו�ש�ל�ו�ּכַהֶׁש ה,  ו�
ית ח�ר&ב,  מ'ק�ד�שו� וב&

��������8 :ּה ת� או� ן ּכַהֶׁש הוא ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב� לו� י� פ� .  ל�עו�ל�מו� א� יבו� ר' ח+ ּכַהֶׁש ה� בצעקות> <מאייםל�

יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� גכּכַהֶׁש ה,ל) (י' א� ּכַהֶׁש הו",  ע�ל י'ש�אג  "ש� נ�ו&

ּכַהֶׁש הו.  ב'ש�ב'יל נ�ו&

ר א:  ר�ב'י אמ� אח�
ן ו� ע+ ז�כ�ר.  מ'ש�כ�ב ב�
ר ּכַהֶׁש הוא:  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש אמ�
ּכַהֶׁש ה ת� ש�ל�ך.  ש�א&ינו� ד�ב�ר ע�ל א&ב�ר�ך ז'ע�ז�ע�ת� א�
יך הֶלֲעַּי& י מ�ז�ע+ז&ע� ש�א+נ'י ח� מ' ל� תו� ע�ל עו� ּכַהֶׁש ה�א'יש.  או�

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ו�
נ&י פ� ּכַהֶׁש ה�מ�ח+לק�ת.  מ'

םי�ד,ּכַהֶׁש ה) (ז�כ�ר�י�ּכַהֶׁש ה ת� נ�ס� ּכַהֶׁש ה�ר�י,  ג&יא  "ו�
אצ�ל".  א�ל ּכַהֶׁש ה�ר'ים ג&י י�ג'יע� כ'י

ר ל:  ר�ב'י אמ� מוא& ש�
ין ש א& ע� כות.  ּכַהֶׁש ה�פ�ס&ק א�ל�א ר� ל� מ�

ּכַהֶׁש ה מ� ר:  ד�א�ת� כ� אמ�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� שנא,כט) (י' ע� ר� ת' ץ  "ו� אר� ל".  ּכַהֶׁש ה� ח� ת� ו�

נ&י פ� מ�ּכַהֶׁש ה?  מ'
ּכַהֶׁש ה "כ'י מ� יי".  מ�ח�ש�בו�ת ב�ב�ל ע�ל ק�

ּכַהֶׁש הו הֶלֲעַּי� ל' נ�ּכַהֶׁש הו�ר�י:  ל�ר�ב'י ש�אל ל�טו�ב ז�כור א&
נ&י פ�  ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש ב�ר�א מ�ּכַהֶׁש ה מ'



?  ור�מ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ים ש�ק�צ'ים מו� ל� עו� ב�
ר :  אמ� לו�

נ'ב�ר�או.  ל�צ�ר�ך
ין,  ש�ּכַהֶׁש ה�ב'ר�יו�ת ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה א' ט� חו�

ן מ�ב'יט ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� ר:  ב� מ& או� ו�
ּכַהֶׁש ה לו א'ם מ� צ�ר�ך,  ב�ּכַהֶׁש ה�ן ש�א&ין א&
י ּכַהֶׁש ה+ר&י נ' ן,  א+ מ� הֶלֲעַּי� ק� מ�
לו הֶלֲעַּי&ש א& ן ש� ּכַהֶׁש ה� ך, לא ב� ר� ש�כ&ן?  כ�ל צ�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ן עו�ד ך:  ב�ּכַהֶׁש ה�ן י&ש ּכַהֶׁש ה& ר� צ�

בוב ש ז� פ& ש� ּכַהֶׁש ה, פ' ע� ר� צ' ל�ע+לוק�ּכַהֶׁש ה,  ל�
ש לול נ�ח� ב� ית, ש� פ' פ� ח+ ית,  ל� ז' ז� ח+ - ראייּכַהֶׁש ה> עור <מחלתל�

ית מ' מ� ל�ע�ק�ר�ב.  ס�

ל "ו�ע�ל ע� ים, ו� ק' ר� ב� ּכַהֶׁש ה�ר�ע�מ'ים".  ּכַהֶׁש ה�
י ר�ב'י ב' י�ּכַהֶׁש ה, ר� מ� ר� ח'ס�ד�א:  ר�ב ב�ש&ם ז�ע&יר�א י'
הֶלֲעַּיו� ם.  אח�ת פ�ע�ם ד� הֶלֲעַּיו� ב�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& י:  יו� ע& ב�
ּכַהֶׁש ה ין?  א+נ�ן מ� מ' י� דנים> אנו <במּכַהֶׁש הק�

ם הֶלֲעַּיו� א' ין, ד� ד' ר� טו� ם.  אח�ת פ�ע�ם ב� הֶלֲעַּיו� ב�
ם ך א' ר& ב� ין, מ� יק' ס' פ� מ� ת כ�ל ע�ל ב� ת.  אח� אח� ו�

י��������8 :ּה ל& י� ן יו�ס&ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ח� א:  מ' ד� ּכַהֶׁש ה�
ב "ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ש& נותו� יו� ח+ ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם,  כ�ל ש�ל�ב� ןָטָּׂש�ם ב�
ינו� ת.  א�ל�א מ�ב�ר&ך א& אח�
ם א+ב�ל נ�ס ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א' כ� נ�ס נ' כ� א, נ' צ& יו� א,  ו� צ& יו� ו�

ת כ�ל ע�ל מ�ב�ר&ך ת."  אח� אח� ו�
א ת� ינ�א אח�א, ר�ב'י ר�ב'י א+ נ' ח'ס�ד�א:  ר�ב ב�ש&ם ח+

ם הֶלֲעַּיו� א' ין, ד� ד' ר� טו� ם.  אח�ת פ�ע�ם ב� הֶלֲעַּיו� ב�
ם א' ך ו� ר& ב� ין, מ� יק' ס' פ� מ� ת כ�ל ע�ל ב� ת.  אח� אח� ו�
י�ּכַהֶׁש ה אמבטיּכַהֶׁש ה> <בחדרס�פ'יק�ר�י�א,  ב�ב&ית או� ּכַהֶׁש ה�כ'ס&א ב�ב&ית יו�ש&ב ּכַהֶׁש ה�

ם ד'בור, י&צ&א,  כ�ד&י ב�תו�ך ול�ב�ר&ך ל�צ&את י�כו�ל א'
ם א' א.  ל�או, לא ו� י&צ&
י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י מ� ר� י:  י' ע& ב�
י�ּכַהֶׁש ה יתו� ב�תו�ך יו�ש&ב ּכַהֶׁש ה� ע&רו�ם,  ב&

ּכַהֶׁש הו , מ� יתו� בוש,  כ�מ'ין לו� ש�הֶלֲעַּי&ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ב& ל� מ�
יא צ' יו� ך?  ל�ח�לו�ן חוץ ר�אשו� ו� ר& יב� ו'

י�ּכַהֶׁש ה ל יו�ש&ב ּכַהֶׁש ה� ד� ג� מ' ע&רו�ם,  ב�
בוש,  כ�מ'ין לו� ש�הֶלֲעַּי&ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה מ'ג�ד�ל, מ�ּכַהֶׁש הו ל� מ�

יא צ' יו� ך? ל�ח�לו�ן חוץ ר�אשו� ו� ר& יב� ו'

ת ע�ל רוחו� ר:  ּכַהֶׁש ה� מ& או�
ם".  מ�ל&א ש�כ�חו� "ב�רוך ל� עו�

א נ&ית� ת� ין מ� א' ב� ב�ז�ע�ׁשַאָה ף,  ב�
ין א+ב�ל א' ב� ר:  ב� מ& ת, או� נ�ח� ב�

ית".  עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה "ב�רוך אש' ר& ב�



ר ע� ר�ב'י אמ� Gש ּכַהֶׁש הו� י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ן י� נ�נ� ח+
א ש�ּכַהֶׁש ה�רוח� ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה צ& ל�עו�ל�ם,  יו�
ב�ּכַהֶׁש ה�ר'ים,  מ�ש�ב�רו� ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש

לו� ּׁש� ר� ר ומ� מ& או� ת, ו� עו� ב� ג� :  ב� לו�
ן דּוּמַע הָלָע אֹּלא ד�ע�ת�ך ת& יק ש� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז' ב'ר�יו�ת�י.  ת�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�
נ�י רוח�  "כ'ינז,טז) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה פ� ל� י�ע+טו�ׁשַאָה ף".  מ'

ּכַהֶׁש ה מ�ש�ל�ּכַהֶׁש ה&י מ� י��������8 :ּה, כ� ר:  ד�א�ת� ל& <מחליש>אמ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ׁשַאָה ףקמב,ד) (ת� ט& ע� ת� ּכַהֶׁש ה' רוח'י".  ע�ל�י  "ב�
ּכַהֶׁש ה?  כ�ך כ�ל מ� ל�

א:  ר�ב'י ב�ש&ם חונ�א ר�ב'י אח�
תנז,טז) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה מו� ש� ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ית'י".  א+נ'י  "ונ�

ש�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ית'י.  נ�ש�מו�ת ב'ש�ב'יל
ר חונ�א:  ר�ב'י אמ�

ת ב'ש�לש�ּכַהֶׁש ה מו� קו� רוח� י�צ�א מ� דּוּמַע הָלָע אֹּלא ּכַהֶׁש ה� ב�מ'ש�ק�ל,  ש�
יב וב'ק&ש ר' ח+ ּכַהֶׁש ה� ת ל� .  ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם א� כGלו�
ת נ�ּכַהֶׁש ה.  ב'ימ&י אח� יו�

ת אח� י ו� ימ& א&ל'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו.  ב'
ת אח� י ו� ימ& א'הֶלֲעַּיו�ב.  ב'
י ימ& נ�ּכַהֶׁש ה ב' ן?  יו� נ�י' מ'

ייא,ד) (יו�נ�ּכַהֶׁש ה ג�דו�ל�ּכַהֶׁש ה".  רוח� ּכַהֶׁש ה&ט'יל  "ו�
י ימ& ן?  א'הֶלֲעַּיו�ב ב' נ�י' מ'

ב הֶלֲעַּיו� נ&ּכַהֶׁש הא,יט) (א' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה רוח�  "ו� ל� דו� אּכַהֶׁש ה ג� ּכַהֶׁש ה�מ'ד�ב�ר,  מ&ע&ב�ר ב�
ע ג� הֶלֲעַּי' ת ב�אר�ב�ע ו� נו� ל".  ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת פ' פ� הֶלֲעַּי' ו�
י ימ& ן?  א&ל'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו ב' נ�י' מ'
ר,  יי  "ו�ּכַהֶׁש ה'נ&ּכַהֶׁש היט,יא) א (מ�ל�כ'ים ב& ע�
רוח� ּכַהֶׁש ה ו� ל� דו� ז�ק ג� ח� ּכַהֶׁש ה�ר'ים".  מ�פ�ר&ק ו�
ר ן ר�ב'י אמ� ר יוד� ש�לו�ם:  ב�
ר תו� נ&ימ� ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה,  ש�ל�א'הֶלֲעַּיו�ב, ב'ש�ב'ילו� או�

תו� או� ילו� ו� ב' ש� נ�ּכַהֶׁש ה, ב' יו� ל� ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה.  ש�
ין ל א�ל�א ל�ך א& ּכַהֶׁש הו ש� הֶלֲעַּי� ל' ן.  ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה א& יקו� מ' ס� <כלל-עולמי>קו�

נ&ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה�ר'ים".  מ�פ�ר&ק ו�ח�ז�ק ג�דו�ל�ּכַהֶׁש ה ו�רוח� ע�ב&ר יי " ו�
ר אח� ש".  "ו� ע� , ר� רוח� ּכַהֶׁש ה�
ר אח� יי",  ב�א&ש ּכַהֶׁש ה�ר�ע�ש, א&ש, לא "ו�
ר אח� ל "ו� ש, קו� א& ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� מ� מ� ד�ק�ּכַהֶׁש ה". ד�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
ּכַהֶׁש ה א� רו� הֶלֲעַּי�ם א�ת ּכַהֶׁש ה� ל ּכַהֶׁש ה� דו� ג� ר:  ּכַהֶׁש ה� מ& או�
ּכַהֶׁש ה "ב�רוך ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� ת ש� ּכַהֶׁש ה�ג�דו�ל."  ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּי�ם א�
ן מ� ז� ל'פ�ר�ק'ים.  רו�א&ּכַהֶׁש הו ש�ּכַהֶׁש הוא ב'
ּכַהֶׁש ה מ� כ� יו�ם.  ל'ש�לש'ים פ�ר�ק? א�ח�ד ּכַהֶׁש הוא ו�

ן עו� מ� א:  ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ל�ר�ב'י ש�אל ק�מ�ט�ר�י�א ש' ּכַהֶׁש הבגדים> <שומרב�

נ�א ב�ג'ין א+ ש�ע�ּכַהֶׁש ה,  ב�כ�ל ל'ירוש�ל�י'ם ו�ס�ל&יק ח�מ�ר ד�
ּכַהֶׁש הו ע?  מ� ר� ק� נ' ש�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ך תו� ים ב� לש' ם,  ש� יו�



ין .  צ�ר'יך א�ת� א& ל'ק�ר�ע�
ר אח� יו�ם,  ש�לש'ים ל�
ת� צ�ר'יך .  א� ע� ר� ק� ל'

ן עו� מ� ל ר�ב'י ב�ש&ם ק�מ�ט�ר�י�א ש' מוא& ן:  ב�ר ש� מ� נ�ח�
ןיח,ל) (שו�פ�ט'ים נ�ת� יּכַהֶׁש הו� ש�ם ב�ן  "ו' ר� ּכַהֶׁש ה",נ�מ� ב�ן ג& ּׁש�
ת�לוי.  נו"ן
ם ּכַהֶׁש ה, [ ז�כ�ּכַהֶׁש ה, ב�ן א' ש� ]71מ�

ם א' ּכַהֶׁש ה.  ל�או, ב�ן ו� נ�ּׁש� מ�
א הֶלֲעַּי� ר� ב� י ב�עו�ן ח� מ& Gר ש�מוא&ל ר�ב'י ק ן:  ב� מ� נ�ח�

י�ּכַהֶׁש ה כ�מ�ר ים?  ז�ר�ּכַהֶׁש ה, ו�ּכַהֶׁש ה�א?ר'יך ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� י�מ'
ר מ� ן:  א+ לו�

ּכַהֶׁש ה י�ד&י ע�ל ת� י� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה צ�ר�ּכַהֶׁש ה ע&ינו� ש� ד� בו� ע+ .  ז�ר�ּכַהֶׁש ה ב� ש�לו�
ּכַהֶׁש ה כ&יצ�ד ת� י� ּכַהֶׁש ה ר�ע�ּכַהֶׁש ה ע&ינו� ּכַהֶׁש ה� ד� בו� ע+ ?  ז�ר�ּכַהֶׁש ה ב� ש�לו�
ּכַהֶׁש ה ו� ר ּכַהֶׁש ה+ י נ�ש ב� תו�ר,  ל'מ�ק�ר�ב�ּכַהֶׁש ה את&

<שּכַהֶׁש ה>ז�ר�ּכַהֶׁש ה,  ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה ג�ד'י או� א'מ�ר או�

ּכַהֶׁש הוא ר ו� ל&י��������8 :ּה:  אמ�
י��������8 :ּה ס& הֶלֲעַּי� ע+ל�י.  פ�
ּכַהֶׁש הוא ר ו� ל&י��������8 :ּה:  אמ�

י כ' ל�ך?  מו�ע'יל�ּכַהֶׁש ה ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּזו� מ�ּכַהֶׁש ה ו�
ינ���������8 :ּה לא רו�אּכַהֶׁש ה לא א& שו�מ�ע�ת,  ו�

ת לא ל� כ� שו�ת�ּכַהֶׁש ה,  ו�לא או�
ּכַהֶׁש ה לא יב� ט' לא מ� מ�ד�ב�ר�ת.  ו�לא מ�ר&ע�ּכַהֶׁש ה ו�

ּכַהֶׁש הוא ר ו� ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ּכַהֶׁש ה יך! ומ� הֶלֲעַּי& יד?  ח� ב& נ�ע+

ּכַהֶׁש הוא ר ו� ל&י��������8 :ּה:  אמ�
יל ז& י ע+ב&יד א+ ת& אי� <קערּכַהֶׁש ה>ד�ס�ל�ת,  פ'ינ�ך ח�ד ל&י��������8 :ּה ו�

ין ק& את� י ו� לו� ר ע+ ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ין'  ע+ יע' ב&
ין ק& את� י,  ו� מו� Gק

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה מ'כ�ל אכ&ל ו� ד�את&י,  מ�
נ�ּכַהֶׁש ה א+ הֶלֲעַּי&ס ו� פ� ע+ל�ך.  ל&י��������8 :ּה מ�
ן יו� כ& ּכַהֶׁש ה ו� ו� ּכַהֶׁש ה+ ּכַהֶׁש ה אז&יל ד� ו� י��������8 :ּה, ּכַהֶׁש ה+ ן.  אכ&יל ל& לו�
נ�א מ� א ז' ת� א, א+ ד� נבזּכַהֶׁש ה> <אדםפ�ח'ין.  ב�ר ח�ד ח+

ר כ&ן.  ל&י��������8 :ּה אמ�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ם ּכַהֶׁש ה א&ין א' יל� ע' כ�לום,  מו�
ּכַהֶׁש ה , מ� ת� ּכַהֶׁש ה�כ�א?  ע�ב&יד א�ת� א�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
י.  ב�ג'ין הֶלֲעַּי& <פרנסּכַהֶׁש ה>ח�

ן יו� ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך,  ד�ו'ד ש�ע�מ�ד כ&
או� צ� ּכַהֶׁש ה עו�ב&ד ומ� ד� בו� ז�ר�ּכַהֶׁש ה,  ע+
.  ש�ל�ח יאו� ב' ּכַהֶׁש ה& ו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ת� תו� ב�נו� ב�ן א� או� ל� צ�ד'יק,  ש�
ת� א� ז�ר�ּכַהֶׁש ה!  ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה עו�ב&ד ו�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�



י כ�ך נ' י מ'ב&ית מ�קGב�ל א+ ב' א�ב�א:  א+
ז�ר�ּכַהֶׁש ה,  ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה ע�צ�מ�ך "מ�כ�ר

אל ל�ב'ר�יו�ת".  ת'צ�ט�ר&ך ו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ם! לא ח�ס לו� ש� כ&ן, א�ל�א:  אמ�ר ו�
ל�ך,  ז�ר�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ל�ע+בו�ד�ּכַהֶׁש ה ע�צ�מ�ך "מ�כ�ר

אל ל�ב'ר�יו�ת".  ת'צ�ט�ר&ך ו�
ן יו� אּכַהֶׁש ה כ& ר� ב ש�ּכַהֶׁש הוא כ�ך ד�ו'ד ש� ּכַהֶׁש ה& ן,  או� מו� מ�
ּכַהֶׁש ה ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה?  מ�

נ�ּכַהֶׁש הו ס מ' מ& .  ת'ס�ב�ר'הֶלֲעַּיו�ת ע�ל קו� ּכַהֶׁש האוצרות> על <מפקחש�לו�

יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ים (ד'ב�ר&י מ' הֶלֲעַּי� ם ב�ן  "וש�בGא&לכו,כד) א ּכַהֶׁש ה� שו� ר� מ�ש�ּכַהֶׁש ה,  ב�ן ג&

ת".  ע�ל נ�ג'יד רו� צ� א� ּכַהֶׁש ה�
ב ּׁש� ל", ש� א& Gב .  וב�כ�ל ל'בו� ב�כ�ל א&ל א�ל "ש� כ�חו�

ּכַהֶׁש ה�או�צ�רו�ת",  ע�ל "נ�ג'יד
נ�ּכַהֶׁש הו מ' ת ע�ל קו�מ&ס ש� הֶלֲעַּיו� ר' ב� ס� .  ת' ש�לו�
ין יב' ת' ל ל�ר�ב'י מ� מוא& ן:  ב�ר ש� מ� נ�ח�

א ּכַהֶׁש ה� יב:  ו� ת' כ�
ץ".  ג�לו�ת יו�ם  "ע�דיח,ל) (שו�פ�ט'ים אר� ּכַהֶׁש ה�
ר מ� ן:  א+ לו�
ן יו� ד�ו'ד,  ש�מ&ת כ&
יׁשַאָה ף ש�למ�ּכַהֶׁש ה ע�מ�ד ל' ח� ּכַהֶׁש ה� ין כ�ל א�ת ו� יט' ל& ק� נ� .  ס' <יועצים>ש�לו�

ז�ר ח� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן.  ל�ק'ל�קולו� ו�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
ד  "ו�נ�ב'יאיג,יא) א (מ�ל�כ'ים ח� ית י�ש&ב ז�ק&ן א� ב& א&ל,  ב�

א בו� הֶלֲעַּי� נו� ו� ּכַהֶׁש ה".  כ�ל א�ת לו� ו�י�ס�פ�ר ב� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ מ� ּכַהֶׁש ה�
ין: ּכַהֶׁש הוא ר' ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה.  אמ�

ת "ּכַהֶׁש ה�רו�א�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה א� מ� ח� ב'ת�קופ�ת���������8 :ּה,  ּכַהֶׁש ה�
ת א� ��������8 :ּה,  ּכַהֶׁש ה�ל�ב�נ�ּכַהֶׁש ה ו� ת� קופ� ת� ב'
ת א� ר:  ּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע� ו� מ& , או� רו� ּכַהֶׁש ה� ט& ב�

ית".  עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה "ב�רוך אש' ר& ב�
ר מ� חונ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י א+
ר,  ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� ד�

ת ימו� י�מ'ים.  ש�לש�ּכַהֶׁש ה ב'ל�ב�ד, ל�אח�ר ּכַהֶׁש ה�ג�ש�מ'ים ב'
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'

ב הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש הלז,כא) (א' ת� ע� או�ר,  ר�או לא  "ו�
יר ּכַהֶׁש ה' ב�ּׁש�ח�ק'ים".  ּכַהֶׁש הוא ב�

ּכַהֶׁש ה א� רו� נ�ּכַהֶׁש ה א�ת ּכַהֶׁש ה� ב� ל� או�מ&ר:  ב�ח'דוש���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה�
ח[ד�ש'ים".  מ�ח�ד&ש "ב�רוך

ן?  ע�ד יכ� א&
א:  ר�ב'י ב�ש&ם אח�א ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י י&ס�
י ש�ת&ר�א�ּכַהֶׁש ה ע�ד צ' ח+ ּכַהֶׁש ה. כ� יט� מ' דקּכַהֶׁש ה>  <עוגּכַהֶׁש הח+

י ר�ב'י ב' א, ר� ינ�א אח� נ' י&ס�א:  ר�ב'י ב�ש&ם ח+



א ע�ד ל& מ� ת� ת' פ�ג'ימ�ת���������8 :ּה.  ש�
ין נ' ב� אמ�ר'ין:  ד�ק&יס�ר'ין ר�

יו�ם.  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה ע�ד
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�

י�אות.  ו�
את כ�לום ל& מ� ת�  פ�ג'ימ�ת���������8 :ּה מ'
יו�ם?  ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה ע�ד א�ל�א

א ר אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה כ�ל ּכַהֶׁש ה� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ם,  ע� יו�
ל�ב�ר&ך.  צ�ר'יך

ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה, 
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר יו� י ב� ר� ּכַהֶׁש הו� ר:  נ� אמ�

ש "מ�ק�ד&ש ד& ח� ל, מ� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ח[ד�ש'ים".  י'
ר:  א�ש&י ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב אמ�

ל "מ�ק�ד&ש א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ח[ד�ש'ים".  ו�ר�אש&י י'
ל מוא& ר:  ש� אמ�

ר צ�ר'יך מ� נו".  לו� יא& ּכַהֶׁש ה� ןָטָּׂש' "ו�
ר:  ר�ב אמ�

יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ן.  ב���������8 :ּה ל� מ� ז�
נ&י ּכַהֶׁש הו�ש�ע�י�א:  ר�ב'י ת�

יוא,יד) (ב�ר&אש'ית ּכַהֶׁש ה� ים ל�א�ת�ת  "ו� ד' ע+ מו� ים ול� י�מ' ים".  ול� נ' ש� ו�

ר ב& עו� ין ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש הו ב& ת, מ� רו� ב� ק� או�מ&ר?  ּכַהֶׁש ה�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה יי א�ת�ּכַהֶׁש ה "ב�רוך ח� ים".  מ� ת' מ& ּכַהֶׁש ה�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� יו�
ן "ב�רוך מ� הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ב'ד�ב�רו� נ�א? ח� ים".  ומ� ת' מ& ּכַהֶׁש ה�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� יו�
ע� ד& הֶלֲעַּיו� ם, ּכַהֶׁש הוא "ּכַהֶׁש ה� כ� ר� פ� ס� א�ת�כ�ם,  י�עו�ר&ר מ'

ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא ל� ג� ם.  ע�פ�ר י� ינ&יכ� ע& מ&
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה יי א� ח� ים".  מ� ת' מ& ּכַהֶׁש ה�

ז�ר ר�ב'י ע� ל� ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם א� נ' ח+
ין,  א�ת�כ�ם י�צ�ר "א+ש�ר ד' ב�
כ�ם ו�כ'ל�כ&ל ת� ב�ד'ין,  א�
כ�ם ו�ס'ל&ק ת� ב�ד'ין,  א�

יד ת' ע� כ�ם ו� ת� יו� ח+ ּכַהֶׁש ה� ב�ד'ין,  ל�
ע� ד& הֶלֲעַּיו� מ'ס�פ�ר�כ�ם,  ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא ל� ג� ם.  ע�פ�ר י� ינ&יכ� ע& מ&
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ב�רוך ח� ים".  מ� ת' מ& ּכַהֶׁש ה�
ר ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� יד� ת& מ& ל.  , ב� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
י א+ב�ל ת& מ& ת ב� מו� Gּכַהֶׁש הו א ם, מ� ל� עו� או�מ&ר?  ּכַהֶׁש ה�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� ד,  א'מ�כ�ם  "בו�ש�ּכַהֶׁש הנ,יב) (י' א� מ�

ם,  ח�פ�ר�ּכַהֶׁש ה כ� ת� ד� ל� יו�
נ&ּכַהֶׁש ה הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה מ'ד�ב�ר גו�י'ם אח+ר'ית ּכַהֶׁש ה' ו�ע+ר�ב�ּכַהֶׁש ה".  צ'

ּכַהֶׁש ה א� רו� ר:  ּכַהֶׁש ה�ק�ש�ת א�ת ּכַהֶׁש ה� מ& נ�ן, או� ע� ב�



כ&ר א�ת�ּכַהֶׁש ה "ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ב�ר'ית".  יי, זו�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� יו�

ן מ� כ&ר ב'ב�ר'יתו� "נ�א? זו� ּכַהֶׁש ה�ב�ר'ית".  ו�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' מ� ר� י'
יו כ�ל י,  ב�ן ש'מ�עו�ן ש�ל�ר�ב'י י�מ� ח� יו�
ּכַהֶׁש ה לא ת� א+ ר� ב�ע�נ�ן.  ּכַהֶׁש ה�ק�ש�ת נ'
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' מ� ר� י'
י�ּכַהֶׁש ה כ�ך י ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב'י ּכַהֶׁש ה� ח� ר:  יו� מ& או�

ּכַהֶׁש ה,  ע� ק� ּכַהֶׁש ה, ב' ע� ק� ית�מ�ל�ּכַהֶׁש ה'ב' ז�ּכַהֶׁש ה�ב!  ד&ינ�ר&י א'
ּכַהֶׁש ה ת� י� ּכַהֶׁש ה� אּכַהֶׁש ה.  ו� ל� מ� ת� מ'

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' מ� ר� י'
י�ּכַהֶׁש ה כ�ך י ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב'י ּכַהֶׁש ה� ח� ר:  יו� מ& או�
י נ' נ&י ר�א'ית'י א+ א,  ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם ב� ב� ּכַהֶׁש ה�
ן ּכַהֶׁש ה& ין ו� ט' . מוע�
ן נ�ּכַהֶׁש ה ת�ל�ת'ין א' נון, א+ ן.  וב�ר'י א' ּכַהֶׁש הו� נ� מ'
ן נ�ּכַהֶׁש ה ת�ר&ין א' נון, א+ נון.  וב�ר'י א' א'

הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' מ� ר� י'
י�ּכַהֶׁש ה כ�ך י ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב'י ּכַהֶׁש ה� ח� ר:  יו� מ& או�
ן ג�ב�י,  ו�ע�ד ג�ב&י��������8 :ּה מ'ן אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם י�ק�ר&ב א'

נ�ּכַהֶׁש ה ]72ד�ר'ין. [ כ�ל סו�ׁשַאָה ף ו�ע�ד ג�ב�י מ'ן מ�ק�ר&ב א+
ן א' י א+ח'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ל�א, י�צ�ר&ׁשַאָה ף ו� נ' ילו� ּׁש' ע'מ'י,  ּכַהֶׁש ה�

נ�ן א+ ין ו� ב' ר� ק� ע�מ�א.  כ�ל מ�

ת,  ב�שו�רו�ת ּכַהֶׁש ה�ג�ש�מ'ים, ו�ע�ל ע�ל בו� טו�
או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא

יב".  ּכַהֶׁש ה�טו�ב "ב�רוך ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�
י כ' ת ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�רו�ת ל'ס�מ�ך ר�או מ�ּכַהֶׁש ה ו� בו� ל�ג�ש�מ'ים?  טו�
י:  ר�ב'י ב�ש&ם ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ו' ל&
ש&ם:  ע�ל

ּכַהֶׁש ה,  נ�פ�ש ע�ל ק�ר'ים  "מ�י'םכּכַהֶׁש ה,כּכַהֶׁש ה) (מ'ש�ל&י י&פ� ע+
ּכַהֶׁש ה מוע� ץ טו�ב�ּכַהֶׁש ה וש� ר� א� מ�ר�ח�ק."  מ&

ּכַהֶׁש ה מ� כ� ים ו� מ' ש� א י&ר�דו ג� יּכַהֶׁש ה& ך?  צ�ר'יך אד�ם ו' ר& ב� ל�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ח� יו�

י ד& ּכַהֶׁש ה, כ� ל� ח' ת� ר�ב&יע�ּכַהֶׁש ה,  כ�
י ד& ׁשַאָה ף, כ� סו� נ&י ש�הֶלֲעַּי'דו�חו וב� . ּכַהֶׁש ה�ק�ר�מ'יד פ�

יש:  ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב'י ב�ש&ם י'ש�מ�ע&אל ב&יר�ב'י י�נ�י ר�ב'י ק' ל�
י ד& ּכַהֶׁש ה, כ� ל� ח' ת� ר�ב&יע�ּכַהֶׁש ה,  כ�
י ד& ׁשַאָה ף, כ� סו� ּכַהֶׁש ה וב� ר� ּׁש� ת' ּכַהֶׁש ה.  ש� גופ� מ� <ּכַהֶׁש הפקק>ּכַהֶׁש ה�

י&ש נ'ש�ר&ית?  מ�גופ�ּכַהֶׁש ה ו�
ין א�ל�א א' יא כ�א'לו או�ת���������8 :ּה רו� ש�רוי�ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה'
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ב ב�ש&ם יו� ּכַהֶׁש ה,  ר� ּכַהֶׁש הוד� י�

י ו�ר�ב'י ב' נ�ּכַהֶׁש ה, ר� ל:  ב�ש&ם י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה יו� מוא& ש�
י ד& ּכַהֶׁש ה, כ� ל� ח' ת� ר�ב&יע�ּכַהֶׁש ה,  כ�
לו פ' ׁשַאָה ף, א+ סו� ש�ּכַהֶׁש הוא.  כ�ל וב�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ז�ע&יר�א:  ר�ב'י ב�ש&ם יו�
ית ל�ּכַהֶׁש ה�פ�ס&ק נ' ע� נ�א�מ�ר�ּכַהֶׁש ה.  ת�



הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז�  נ�חום ו�ר�ב'י ח'
ן אב'ימ'י ב�ר א�ד�א ו�ר�ב וו� ין.  ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' י�

ר מ� ר א�ד�א ל�ר�ב נ�חום ר�ב'י א+ י:  ב� ימ' ב' א+
ּכַהֶׁש ה ל�א ר� ב� ת� ס� כ�ּכַהֶׁש ה מ' ר� ב� ּכַהֶׁש ה?  ל� ר� מ� נ�א�

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ן.  ּכַהֶׁש ה&
ר הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ק' ז� ר א�ד�א ל�ר�ב ח' י:  ב� ימ' ב' א+

ּכַהֶׁש ה ל�א ר� ב� ת� ס� ּכַהֶׁש ה?  ת�ע�נ'ית ל�ּכַהֶׁש ה�פ�ס&ק מ' ר� מ� נ�א�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ן.  א&
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ּכַהֶׁש ה מ� ן ל&י��������8 :ּה א+מ�ר�ת� ול� ? אכ&
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

ּכַהֶׁש הוא ר�ב&י��������8 :ּה.  ב�ש'יט�ת נ�ּכַהֶׁש ה'יג ד�
ר מ� נ�א ר�ב'י א+ ּכַהֶׁש ה:  ל�ר�ב'י מ� הֶלֲעַּי� ק' ז� ח'
נו ר�ב&י��������8 :ּה?  מ�

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
א.  ר�ב'י יר� ע& ז�

ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
נ�ן א+ ין:  ו� ר' אמ�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ז�ע&יר�א:  ר�ב'י ב�ש&ם יו�

ית ל�ּכַהֶׁש ה�פ�ס&ק נ' ע� נ�א�מ�ר�ּכַהֶׁש ה.  ת�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� ר י� אל ב� ק& ז� ח� ר:  י� אמ�
ן כ& אל ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ק& ז� ח�  מ�ב�ר&ך א�ב�א י�
ים:  י�ר'יד�ת ע�ל מ' ש� ג�

ם ו�י'ת�ב�ר�ך ו�י'ת�ק�ד�ש "י'ת�ג�ד�ל מ� רו� ת� י' מ�ל�כ&נו,  ש�מ�ך ו�
ּכַהֶׁש ה כ�ל ע�ל פ� יד ש�א�ת� ו�ט'פ�ּכַהֶׁש ה ט' ר' ל�נו,  מו�

ן ש�א�ת� יע� נ' מ� .  זו� מ� מ'ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּזו�
ב הֶלֲעַּיו� ע  "כ'ילו,כז) (א' ר� ג� י י� פ& ט� מ�י'ם",  נ'

ּכַהֶׁש ה מ� ר:  ד�א�ת� כ� אמ�
ך".   "ו�נ'ג�ר�עכז,יח) (ו�הֶלֲעַּי'ק�ר�א כ� ר� ע� מ&
ר ן:  ר�ב'י אמ� יוד�
לא ן ש�ּכַהֶׁש הוא עו�ד, א�ל�א ו� יד� ר' ב�מ'ד�ּכַהֶׁש ה, ש�נ�א?מ�ר:  מו�
ב הֶלֲעַּיו� ן  "ומ�י'םכח,כּכַהֶׁש ה) (א' כ& ב�מ'ד�ּכַהֶׁש ה".  ת'
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר יו� ן ר�ב'י מ�ב�ק�ר�א ס�ל�ק י�ע+ק�ב ב� מ�ג�ד�ל�י�א.  יוד�
ּכַהֶׁש הוא ע�ד ת ד� ח� ן, נ� מ� א.  ת� ר� ט� מ'

ר:  ש�מ�ע י��������8 :ּה, אמ� ל& ק�
ין "א�ל�ׁשַאָה ף פ' ל�  ר�ב�בו�ת ו�ר'ב&י א+

ין אנו ב' הֶלֲעַּי� מ�ל�כ&נו,  ל'ש�מ�ך ל�ּכַהֶׁש הו�דו�ת ח�
ּכַהֶׁש ה כ�ל ע�ל פ� יד ש�א�ת� ו�ט'פ�ּכַהֶׁש ה ט' ר' ל�נו,  מו�

ּכַהֶׁש ה גו�מ&ל ש�א�ת� ב� ל�ח�הֶלֲעַּי�ב'ים".  טו�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+

נ�א א, מ� ד� ל�ך?  ּכַהֶׁש ה�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
ן כ& ן ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ימו�  מ�ב�ר&ך ר�ב'י ס'



ג�ש�מ'ים.  י�ר'יד�ת ע�ל

ּכַהֶׁש ה מ� כ� ים ו� מ' ש� א ג� יּכַהֶׁש ה& דו, ו' ן י&ר� ּכַהֶׁש ה� ר�ב&יע�ּכַהֶׁש ה?  כ�ד&י ב�
לא יק כ�ל'י מ� ז' ח� ּכַהֶׁש ה מ� לש� ים.  ש� ח' פ� ט�
יר.  ר�ב'י ד'ב�ר&י א' מ&

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
נ&י ּכַהֶׁש ה, ש� הֶלֲעַּי� נ' ּׁש� ח, וב� פ� ּכַהֶׁש ה, ט� ל� ח' ת� ים,  כ� ח' פ� ט�

ים.  וב�ּׁש�ל'יש'ית, ש�לש�ּכַהֶׁש ה ח' פ� ט�
נ&י:  ת�

ן ר�ב'י עו� מ� או�מ&ר:  א�ל�ע�ז�ר ב�ן ש'
ין ד ש�ּכַהֶׁש הוא ט�פ�ח ל�ך א& ר& ּכַהֶׁש ה,  יו� ל� ע� מ� ל� מ'

ץ ש�א&ין אר� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ל� ע+ ים.  ש�נ&י כ�נ�ג�דו� מ� ח' פ� ט�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ם א�ל  "ת�ּכַהֶׁש הו�םמב,ח) (ת� ּכַהֶׁש הו� צ'נו�ר�יך".  ל�קו�ל קו�ר&א ת�
ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&

ם י' מ� ים ּכַהֶׁש ה� נ' יו� ל� ע� ים ּכַהֶׁש ה� נ' תו� ח� ת� ּכַהֶׁש ה� ים, ו� ר' כ� נ�ק&בו�ת.  ז�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

חמּכַהֶׁש ה,ח) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ת� פ� י�ש�ע,  ו�י'פ�רו א�ר�ץ  "ת'
ּכַהֶׁש ה ק� ד� יח� וצ� מ' צ� י ת� נ' ד, א+ יו יי י�ח� את' ר� ". ב�

ח ת� פ� ץ", "ת' ר� ּכַהֶׁש ה א� ב� ק& נ� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�את,  כ�
ת ש�ּכַהֶׁש ה'יא ח� ת� נ&י פו� פ� ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�כ�ר.  ל'

י�ּכַהֶׁש ה.  פ'ר�י�ּכַהֶׁש ה י�ש�ע", זו� "ו�י'פ�רו ב� ר' ו�
יח� "וצ�ד�ק�ּכַהֶׁש ה מ' צ� ד", זו� ת� ּכַהֶׁש ה�ג�ש�מ'ים.  י�ר'יד�ת י�ח�

י נ' כ�ך יי "א+ יו", ל� את' ר� יו:  ב� את' ר� ב�
קונו� ת' ּׁשובו� ל� י' ש�ל�עו�ל�ם.  ול�

א,  ר�ב'י אח�
נ&י ן ר�ב�ן ב�ש&ם ל���������8 :ּה ות� עו� מ� ל:  ב�ן ש' יא& ל' מ� ג�

ּכַהֶׁש ה מ� ל� ר�ב&יע�ּכַהֶׁש ה?  ש�מ���������8 :ּה נ'ק�ר�א ו�
ת רו�ב�ע�ת ש�ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה�אר�ץ.  א�

ינ�א ר�ב'י נ' י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב ב�ש&ם י�ק�א ב�ר ח+
י ש& ר� ּכַהֶׁש ה ש� ט� ים ב�אר�ץ בו�ק�ע'ין ח' ּׁש' מ' א�מ�ּכַהֶׁש ה.  ח+
י ש& ר� נ�ּכַהֶׁש ה ש� א& ב�צור.  בו�ק�ע'ין ר�כ'ים ת�
נ&י:  ת�

ן ר�ב'י עו� מ� או�מ&ר:  א�ל�ע�ז�ר ב�ן ש'
ין ��������8 :ּה.  ל�פ'י א�ל�א שו�ת�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�אר�ץ א& סומ� ח'
ם י הֶלֲעַּי�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו כ&ן, מ�ּכַהֶׁש ה א' ש& ר� ח�רוב?  ש�
ּכַהֶׁש ה י הֶלֲעַּי�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו מ� ש& ר� ש'ק�מ�ּכַהֶׁש ה?  ש�

ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+
ת ים אח� לש' ש� ם,  ל' יו�

ם ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה עו�ל�ּכַהֶׁש ה ת� ק� ש� או�ת���������8 :ּה.  ומ�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  ומ�
יכז,ג) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה נ' א�ש�ק�נ�ּכַהֶׁש ה".  נ�צ�ר���������8 :ּה, ל'ר�ג�ע'ים יי  "א+

ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�
נ�יי ת�מ�ן:  ת�



ל ר�אּכַהֶׁש ה ל�עו�ל�ם,  ב�א ל�עו�ל�ם, ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב�ע ב�א זו�
ר יק נ�ּכַהֶׁש ה� פ' ס� ר:  מ� מ& ינ�ּכַהֶׁש ה, או� ד' מ� ל�

יב".  ּכַהֶׁש ה�טו�ב "ב�רוך ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�
רו :  אמ� לו�

ת ר:  מ& מ& יו, או� אב'
ת".  ד�הֶלֲעַּי�ן "ב�רוך מ� א? ּכַהֶׁש ה�

ת ר:  מ& מ& , או� ישו� ר' ּכַהֶׁש הו� ו�
יב".  ּכַהֶׁש ה�טו�ב "ב�רוך ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�

ת כו� ר� ] 1ט,ג [ב�
ּכַהֶׁש ה.  נ&ית� ת� מ�

ת "ב�נ�ּכַהֶׁש ה י' ח�ד�ש,  ב�
נ�ּכַהֶׁש ה ק� ר:  כ&ל'ים ו� מ& ים, או� ש' ד� ח+

ּכַהֶׁש ה".  ל'ז�מ�ן ש�ּכַהֶׁש ה'ג'יע�נו "ב�רוך ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
ין ּכַהֶׁש ה�ר�ע�ּכַהֶׁש ה ע�ל מ�ב�ר&ך ע& ּכַהֶׁש ה,  מ& ב� טו� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ו�ע�ל ב� טו� ין ּכַהֶׁש ה� ע& ּכַהֶׁש ה�ר�ע�ּכַהֶׁש ה."  מ&

[תלמוד] 

ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� ר ח' ב�א:  ב�
ח+ד�ש'ים,  ד�ב�ר סו�ׁשַאָה ף לא

לו א�ל�א פ' ם ש�ח�ק'ים, כ�א'לו א+ .  ח+ד�ש'ים ּכַהֶׁש ה& לו�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ב�ש&ם ז�ב�ד'י ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ר ח' א:  ב� ב� א�

ר:  מ& נ�ּכַהֶׁש ה, או� ק�
נו ש�ּכַהֶׁש ה�ח?י�נו "ב�רוך מ� הֶלֲעַּי� ק' נו ו� יע� ג' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה."  ל�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�מ�ן ו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�

ן ת� ר:  נ' מ& , או� לו�
יב". [ ּכַהֶׁש ה�טו�ב "ב�רוך ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ]73ו�

בו��������8 :ּה ב�א ר�ב'י אח�א:  ר�ב'י ב�ש&ם מ�ר'י ב�א ד�ר�ב'י א+
ר:  מ& נ�ּכַהֶׁש ה, או� ק�

ּכַהֶׁש ה".  ל�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�מ�ן ש�ּכַהֶׁש ה'ג'יע�נו "ב�רוך ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
ן ת� ר:  נ' מ& , או� לו�

יב".  ּכַהֶׁש ה�טו�ב "ב�רוך ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�
ר:  ל�ב�ש מ& ים, או� ד' ג� ב�

ע+רGמ'ים".  מ�ל�ב'יש "ב�רוך
ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� עו� מו� סGכ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� צ� ע� או�מ&ר:  ל�
ר "ב�רוך ש� יו ק'ד�ש�נו א+ ת� וו� צ� מ' נו ב� ו� צ' סGכ�ּכַהֶׁש ה".  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ו�

ת ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו� ר, "ל� אח& ".  סGכ�ּכַהֶׁש ה ל� ל'ש�מו�
נ�ס כ� ב נ' יש& ר:  ל& מ& ��������8 :ּה, או� ב�

ר "ב�רוך ש� יו ק'ד�ש�נו א+ ת� וו� צ� מ' נו ב� ו� צ' ב ו� יש& ב�סGכ�ּכַהֶׁש ה".  ל&
ּכַהֶׁש הוא ּׁש� ב יו�ם ל&יל&י ע�ל�יּכַהֶׁש ה� מ�ב�ר&ך מ' ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן,  טו�

ינו� מ&ע�ת�ּכַהֶׁש ה.  עו�ד ע�ל�יּכַהֶׁש ה� ל�ב�ר&ך צ�ר'יך א&
ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� עו� מו� לול�ב ּכַהֶׁש ה� צ� ע� או�מ&ר:  ל�
ר "ב�רוך ש� יו ק'ד�ש�נו א+ ת� וו� צ� מ' נו ב� ו� צ' לול�ב".  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ו�

ת ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו� ר, "ל� אח& ".  לול�ב ל� ל'ש�מו�



ר:  כ�ש�ּכַהֶׁש הוא מ& , או� לו� ט� נו�
לול�ב",  נ�ט'יל�ת "ע�ל

ך ר& ב� יו ומ� ל� .  ש�ּכַהֶׁש הוא ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב�כ�ל ע� לו� ט� נו�
ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� עו� זוז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� מו� מ� צ� ע� או�מ&ר:  ל�

ּכַהֶׁש ה".  "ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת זוז� מ�
ת ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו� ר, "ל� אח& זוז�ּכַהֶׁש ה ל� ".  מ� ל'ש�מו�

ר:  כ�ש�ּכַהֶׁש הוא מ& ��������8 :ּה, או� ע� ב� קו�
ר "ב�רוך ש� יו ק'ד�ש�נו א+ ת� וו� צ� מ' נו ב� ו� צ' ּכַהֶׁש ה".  מ'צ�ו�ת ע�ל ו� זוז� מ�

ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� עו� ין ּכַהֶׁש ה� ל' פ' ר:  ל�ע�צ�מו� ת� מ& או�
ת�פ'ל'ין".  "ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת

ת ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו� ר, "ל� אח& ין ל� ל' פ' ".  ת� ל'ש�מו�
ר:  מ& ן, או� ש� ב� לו�

ין".  מ'צ�ו�ת "ע�ל ל' פ' ת�
ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� עו� ית ּכַהֶׁש ה� יצ' ר:  ל�ע�צ�מו� צ' מ& או�

צ'יצ'ית".  "ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת
ת ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו� ר, "ל� אח& ית ל� יצ' ".  צ' ל'ש�מו�

ׁשַאָה ף ט� ע� ת� ר:  נ' מ& ��������8 :ּה, או� ב�
ית".  מ'צ�ו�ת "ע�ל יצ' צ'

ר ע� ןָטָּׂש& מ� ּכַהֶׁש ה� ם, ו� ר& תו� או�מ&ר:  ּכַהֶׁש ה�
ר "ב�רוך ש� יו,  ק'ד�ש�נו א+ ת� וו� צ� מ' ב�
נו ו� צ' ר".  ת�רומ�ּכַהֶׁש ה ל�ּכַהֶׁש ה�פ�ר'יש ו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& ע+ ומ�

יש ר' פ� ּכַהֶׁש ה� ר, "ל� אח& ר ת�רומ�ּכַהֶׁש ה ל� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& ע+ ".  ומ� ל'ש�מו�
ט ח& ּׁשו� ר:  צ�ר'יך ּכַהֶׁש ה� מ� לו�

ינו יי א�ת�ּכַהֶׁש ה "ב�רוך לּכַהֶׁש ה& ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם,  מ�ל�ך א?
יו ק'ד�ש�נו א+ש�ר ת� וו� צ� מ' נו ב� ו� צ' ּכַהֶׁש ה".  ע�ל ו� יט� ח' ּׁש� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ס� כ� מ� ר:  ּכַהֶׁש ה�ד�ם א�ת ּכַהֶׁש ה� מ& או�
ּכַהֶׁש ה�ד�ם".  כ'סוי "ע�ל
ל מ� ר:  צ�ר'יך ּכַהֶׁש ה� מ� לו�

ר "ב�רוך ש� יו ק'ד�ש�נו א+ ת� וו� צ� מ' נו ב� ו� צ' ּכַהֶׁש ה�מ'יל�ּכַהֶׁש ה".  ע�ל ו�
י ב' ר:  ּכַהֶׁש ה�ב&ן א+ מ& או�

ר "ב�רוך ש� יו,  ק'ד�ש�נו א+ ת� וו� צ� מ' ב�
נו ו� צ' יסו� ו� נ' כ� ּכַהֶׁש ה� ינו".  ש�ל�אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם ב'ב�ר'יתו� ל� אב'

ים ד' מ� עו� ר:  צ�ר'יכ'ין ש�ם ּכַהֶׁש ה� מ� לו�
ל�ב�ר'ית,  ש�ּכַהֶׁש ה'כ�נ�ס�תו� "כ�ּׁש&ם

ּכַהֶׁש הו כ&ן יס& נ' כ� ּכַהֶׁש ה ת� ר� תו� ּכַהֶׁש ה".  ל� פ� Gח ל� ו�
ך ר& ב� מ� ר:  צ�ר'יך ּכַהֶׁש ה� מ� לו�
ר "ב�רוך ש� ק מ'ב�ט�ן י�ד'יד ק'ד&ש א+ חו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ם,  ב'ש�א&רו� ו�

איו צ� א? צ� ם ו� ת� ק�ד�ש.  ב�ר'ית ב�או�ת ח�
י א&ל ז�את ב'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�כ�ר כ&ן ע�ל נו,  ח�ל�ק&נו ח� צור&

ּכַהֶׁש ה ו& ת.  ש�א&ר&נו י�ד'ידות ל�ּכַהֶׁש ה�צ'יל צ� ח� ּׁש� מ'
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ּכַהֶׁש ה�ב�ר'ית".  יי, כו�ר&ת א�

י ת� ימ� ת, א& וו� צ� ן?  מ�ב�ר&ך מ' יּכַהֶׁש ה� ל& ע+
נ�ן ר�ב'י ח� ר:  יו� אמ�

ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'הֶלֲעַּי�ת�ן.  עו�ב&ר
ר:  חונ�א ר�ב אמ�



ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'הֶלֲעַּי�ת�ן.  ב�ש�ע�ת
י�א ב את� ר� כ'ש�מוא&ל,  חונ�א ד�
ר אמ� ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ד� ס& ל:  ב�ש&ם בון ב&יר�ב'י יו� מוא& ש�

ת כ�ל וו� צ� מ' ת ּכַהֶׁש ה� עונו� ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'הֶלֲעַּי�ת�ן,  ב�ש�ע�ת ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ט�
ּכַהֶׁש ה.  מ'ת�ק'יע�ּכַהֶׁש ה חוץ יל� ב' וט�
י&ש ים:  ו� ר' מ� או�
ב'ב�ע'יל�ּכַהֶׁש ה.  ק'דוש'ין אׁשַאָה ף

ר נ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� יו�
ית חו�ר�י'י: ת�פ'ל'ין ל�ך א'
א ד�ל�א ע�ד ��������8 :ּה, ל� אותּכַהֶׁש ה> נתן אותּכַהֶׁש ה, לא נתן שלא <עדי�ב���������8 :ּה;  י�ב�

ן ּכַהֶׁש ה ד�י�ב���������8 :ּה, ּכַהֶׁש ה�א מ' יב� ּכַהֶׁש ה' נתונּכַהֶׁש ה> ּכַהֶׁש היא אותּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש הרי <משנתן. י�

ּכַהֶׁש ה,  יט� ח' ש�
י ת� ימ� ?  מ�ב�ר&ך ּכַהֶׁש הוא א& ע�ל�יּכַהֶׁש ה�

נ�ן ר�ב'י ח� ר:  יו� מ& או�
ל'ש�ח�ט.  עו�ב&ר

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר יו� י ב� ר� ּכַהֶׁש הו� או�מ&ר:  נ�
מ'ּׁש�הֶלֲעַּי'ש�ח�ט. 

ּכַהֶׁש ה?  מ� ל�
ל ש�מ�א נ�ב� ת� ב'ש�ח'יט�ת���������8 :ּה.  ת'

ק ד� ב� הֶלֲעַּי' ּׁש� ּכַהֶׁש ה, מ' ת� ע� ין!  מ& נ' ימ� ס' ּכַהֶׁש ה�
ת ק� ז� ם ב�נ&י ח� י' ע� ר.  מ& ש� כ�

ין ב�ש&ם ב�א ר�ב'י נ' ב� : ד�ת�מ�ן ר�
��������8 :ּה ט� ח� ים ו�אכ�לו ש� ב' א& ּכַהֶׁש ה,  ב�נ&י ז� ר� ש& , כ� יּכַהֶׁש ה� ע� מ&

ת ק� ז� ח� ם ב�נ&י ש� י' ע� ר.  מ& ש� כ�
ש ח� ר ו� מ� בו.  ש�מ�א לו� ק� נ'

ת ק� ז� ם ב�נ&י ח� י' ע� ר.  מ& ש� כ�
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ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה.

ק ע& ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּזו� ּכַהֶׁש ה� ר,  "ו� ב� ע� ש� ל�
ש�ו�א.  ת�פ'ל�ת ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י

כ&יצ�ד? 
ּכַהֶׁש ה ת� י� ר:  א'ש�תו� ּכַהֶׁש ה� אמ� ת, ו� ר� ב� Gע מ�
ר",  א'ש�ת'י ש�ת&ל&ד ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י כ� ז�
ש�ו�א."  ת�פ'ל�ת זו� ּכַהֶׁש ה+ר&י

[תלמוד]

אמ�ר'ין:  י�נ�י ר�ב'י ד�ב&ית
ת ב� ש� יו� ר ע�ל ב� ב& ש� מ� יא ּכַהֶׁש ה� א.  ּכַהֶׁש ה' נ&ית� ת� מ�

א ל�כ&ן, י�צ�ל&י.  ק�ד�ם ּכַהֶׁש ה�
ש&ם:  ע�ל

י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� נ&ּכַהֶׁש היח,ו) (י' ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�צ&ר".  ב�י�ד כ�ח�מ�ר  "ּכַהֶׁש ה'



ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ר יוד� י ב� ז' י�נ�י:  ד�ב&ית ב�ש&ם פ�
ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה.  ז�כ�ר ש�ל�ד'ינ�ּכַהֶׁש ה ע'בור���������8 :ּה ע'ק�ר

ר אח� נ�ק&ב�ּכַהֶׁש ה.  ר�ח&ל, נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ית ש�נ'ת�פ�ל�ל�ּכַהֶׁש ה מ&
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'

ּכַהֶׁש הל,כא) (ב�ר&אש'ית  ד� ר, י�ל� אח� ב�ת,   "ו�
א ר� ק� ת' ינ�ּכַהֶׁש ה".  ש�מ���������8 :ּה א�ת ו� ד'
ר אח� נ�ק&ב�ּכַהֶׁש ה.  ר�ח&ל, נ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ית ש�נ'ת�פ�ל�ל�ּכַהֶׁש ה מ&
ר אמ� י ב�ן י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ו� ז' י�נ�י:  ר�ב'י ד�ב&ית ב�ש&ם פ�
נו מ& ת ר�ח&ל א' יאו� ב' נ� ת מ' נו� אשו� ר' ּכַהֶׁש ה�י�ת�ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה:  ר� אמ�
ר עו�ד י�ּכַהֶׁש ה אח& ּכַהֶׁש ה� י.  י' נ' מ� מ'

יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
אח&ר".  ב&ן ל'י יי  "י�ס&ׁשַאָה ףל,כד) (ב�ר&אש'ית
ים נ' ּכַהֶׁש ה,  א+ח&ר'ים" לא "ב� ר� אמ�

ד א, עו� ל� י.  י'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה אח&ר א� נ' מ� מ'
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י�ּכַהֶׁש ה ך,  ב�א ּכַהֶׁש ה� ר� ד� ב�
ּכַהֶׁש ה קו�ל ו�ש�מ�ע ח� ו� ר:  צ� יר, אמ� ע' ב�

ך י'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י תו� ב&ית'י",  ב�
ש�ו�א. ת�פ'ל�ת זו� ּכַהֶׁש ה+ר&י

[תלמוד]

ּכַהֶׁש הו או�מ&ר?  מ�
טוח� לו ש�א&ין א+נ'י "ב� י."  ב�תו�ך א& ית' ב&

ן ּכַהֶׁש ה'ל&ל ק& ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� או�מ&ר:  ּכַהֶׁש ה�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' א לא ר�ע�ּכַהֶׁש ה  "מ'ּׁש�מוע�ּכַהֶׁש הקיב,ז) (ת� יר� , י'

ן יי ב�טGח� ל'בו� נ�כו� ". ב�
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ש�ת�י'ם,  ל'כ�ר�ך, מ'ת�פ�ל&ל "נ'כ�נ�ס
ת ת ב'כ�נ&יס�תו� אח� אח� ."  ו� יאתו� יצ' ב'

[תלמוד]

תו� יס� נ' כ� ר?  מ�ּכַהֶׁש הו ב' מ& או�
נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� י יי מ' לּכַהֶׁש ה� י,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת� בו� א+

י נ' יס& נ' כ� ת� ך ש� ר� כ� ם."  ז�ּכַהֶׁש ה ל' לו� ש� ב�
יאתו� יצ' ּכַהֶׁש הו ב' או�מ&ר?  מ�

ּכַהֶׁש ה ד� נ�יך א+נ'י "מו� פ� י א?לּכַהֶׁש ה�י יי ל� אלּכַהֶׁש ה& א+בו�ת�י, ו&
י נ' את� צ& ּכַהֶׁש הו� ם". ז�ּכַהֶׁש ה מ'כ�ר�ךמ' ש� לו� ש� ב�
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י ב�ן ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� או�מ&ר:  ע�
תו� אר�ב�ע, ש�ת�י'ם נ&יס� כ� .  וש�ת�י'ם ב' יאתו� יצ' ב'

ן ת& נו� אּכַהֶׁש ה ו� ד� ר,  ּכַהֶׁש הו� ב� ע� ש� ל�
ק ע& צו� ל�ב�א. ל�ע�ת'יד ו�

[תלמוד]

תו� יס� נ' כ� ר:  ּכַהֶׁש הוא ב' מ& או�
נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� י יי מ' לּכַהֶׁש ה� י,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת� בו� א+

י נ' יס& נ' כ� ת� ך ש� ר� כ� ם".  ז�ּכַהֶׁש ה ל' לו� ש� ל�
ר:  מ& נ�ס, או� כ� נ'

ּכַהֶׁש ה ד� נ�יך א+נ'י "מו� פ� י א?לּכַהֶׁש ה�י יי ל� אלּכַהֶׁש ה& א+בו�ת�י,  ו&
י נ' ת� נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה' ך ש� ר� כ� ל�ש�לו�ם.  ז�ּכַהֶׁש ה ל'

י כ&ן ּכַהֶׁש ה' י מ'ל�פ�נ�יך ר�צו�ן י� נ' יא& צ' תו� כו� ש� תו� ל�ש�לו�ם".  מ'
ר:  מ& א, או� צ& הֶלֲעַּי& ש� כ�

נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� י,  יי מ' לּכַהֶׁש ה� א?
י נ' יא& צ' תו� ם".  ז�ּכַהֶׁש ה מ'כ�ר�ך ש� לו� ש� ל�

ר:  מ& א, או� י�צ�
ּכַהֶׁש ה ד� נ�יך א+נ'י "מו� פ� א?לּכַהֶׁש ה�י,  יי ל�

י נ' את� צ& ּכַהֶׁש הו� ל�ש�לו�ם.  ז�ּכַהֶׁש ה מ'כ�ר�ךמ' ש�
י כ&ן ּכַהֶׁש ה' י מ'ל�פ�נ�יך ר�צו�ן י� נ' יכ& ל' תו� ל�ש�לו�ם",  ל�ב&ית'י ש�
י "ל�מ�קו�ם או� נ' לו� ם".  פ� לו� ש� ל�

ר ד�א�ת� ּכַהֶׁש ה�ד�א תאמ� רו� דו� מ� גו�י'ם,  , ב'
ת א+ב�ל רו� דו� מ� ל ב' א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ין י' ך.  צ�ר'יך א& ר& ב� ל�
ם א' ם ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ו� קו� ין מ� ג' ר� ּכַהֶׁש הו� ש�ם,  ש�

לו פ' ך.  י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל, צ�ר'יך ב'מ�דו�רו�ת א+ ר& ב� ל�

נ�ס כ� נ' ם:  מ�ב�ר&ך ּכַהֶׁש ה�כ'ס&א ל�ב&ית ּכַהֶׁש ה� י' ת� ש�
ת ת ב'כ�נ'יס�תו� אח� אח� .  ו� יאתו� יצ' ב'

תו� יס� נ' כ� ר?  מ�ּכַהֶׁש הו ב' מ& או�
ים "כ�בו�ד ד' כGב� מ� ם, ּכַהֶׁש ה� כ� ש,  מ�ש�ר�ת&י ל� ד� ק�

נו א�ר�ץ ד�ר�ך ך!  ּכַהֶׁש הוא, פ� ר� ד�
ל ב�רוך א& ד".  ּכַהֶׁש ה� בו� כ� ּכַהֶׁש ה�

יאתו� יצ' ּכַהֶׁש הו ב' או�מ&ר?  מ�
ר "ב�רוך ש� ת י�צ�ר�ת� א+ ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�אד�ם א� מ� כ� ח� ב�
תו� ו�ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ית� ים או� ב' ק� ים נ� לול' ים, ח+ ב' ק� ח+לול'ים,  נ�

ת הֶלֲעַּיו� נ' נו� ת,  כ� הֶלֲעַּיו� נ' נו� כ�
ח ש�א'ם ת� פ� ן אח�ת י' ּכַהֶׁש ה� ם או� מ& ת& ס� ם,  אח�ת י' ּכַהֶׁש ה� מ&

י ר א& ש� פ� ת.  לו� א� יו� ח� ּכַהֶׁש ה� ל�
ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת." ומ�פ�ל'יא ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר כ�ל רו�פ&א ב�רוך

נ�ס כ� נ' ם:  מ'ת�פ�ל&ל ל�מ�ר�ח�ץ ּכַהֶׁש ה� י' ת� ש�



ת ת ב'כ�נ'יס�תו� אח� אח� .  ו� יאתו� יצ' ב'
תו� יס� נ' כ� ר?  מ�ּכַהֶׁש הו ב' מ& או�

נ�יך ר�צו�ן "י�ּכַהֶׁש ה'י פ� ל� י,  יי מ' לּכַהֶׁש ה� א?
י נ' יל& צ' ת� ּכַהֶׁש ה�א&ש,  מ' ןָטָּׂש�ר&פ�ת ש�

ק ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז& ּכַהֶׁש ה� ן ומ& ין, ומ' מ' ח� ת.  ּכַהֶׁש ה� ל� פ� מ� ּכַהֶׁש ה�
אל ר י�א?ר�ע ו� ב� ב�נ�פ�ש'י,  ד�
ם א' ר י�א?ר�ע ו� ב� ב�נ�פ�ש'י,  ד�
א ּכַהֶׁש ה& י ת� ת' ית� י,  כ�ל ע�ל כ�פ�ר�ּכַהֶׁש ה מ' ת� נו� ו� ע+

י נ' יל& צ' ת� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּזו� ו� א מ' צ& הֶלֲעַּיו� כ� ל�בו�א".  ל�ע�ת'יד ב���������8 :ּה ומ'
יאתו� יצ' ּכַהֶׁש הו ב' או�מ&ר?  מ�

ּכַהֶׁש ה ד� נ�יך א+נ'י "מו� פ� א?לּכַהֶׁש ה�י,  יי ל�
י נ' ת� ל� צ� ּכַהֶׁש ה' אור".  מ'ן ש� ּכַהֶׁש ה�

ר ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י אמ� ב� א�
ר ד�א�ת� ּכַהֶׁש ה�ד�א ת,  ש�ּכַהֶׁש ה'יא , ב�מ�ר�ח�ץאמ� ק� ס� נ'
ינ���������8 :ּה ב�מ�ר�ח�ץ א+ב�ל א& נ'ס�ק�ת,  ש�
ינו� ר א& מ& ד.  "מ&ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז&ק א�ל�א או� ב� ל� ין" ב' מ' ח� ּכַהֶׁש ה�
י ר�ב'י ב' ּכַהֶׁש ה, ר� הֶלֲעַּי� ק' ל� ן ח' ימו� ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ב�ש&ם ס'

ץ ת�פ'ל�ת ח� ר� מ� עונ�ּכַהֶׁש ה א&ינ���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה.  ט� יד� מ' ע+

ת כו� ר� ] 1ט,ּכַהֶׁש ה [ב�

ּכַהֶׁש ה�ר�ע�ּכַהֶׁש ה,  ע�ל ל�ב�ר&ך "ח�הֶלֲעַּי�ב
ּכַהֶׁש ה,  ע�ל מ�ב�ר&ך ש�ּכַהֶׁש הוא כ�ּׁש&ם ב� טו� ּכַהֶׁש ה�

ר:  מ� נ�א?  ו, ּכַהֶׁש ה) (דבריםש�
ת� ב� אּכַהֶׁש ה� א?לּכַהֶׁש ה�יך,  יי א&ת "ו�

ך".  וב�כ�ל נ�פ�ש�ך וב�כ�ל ל�ב�ב�ך ב�כ�ל ד� א� מ�
נ&י "ב�כ�ל ש� ך", ב' ב� ב� י�צ�ר�יך,  ל�
ב ב�י&צ�ר ע;  וב�י&צ�ר טו� ר�
לו "ב�כ�ל פ' ך", א+ ש� ת נו�ט&ל נ�פ� ך;  א� ש� נ�פ�
נ�ך.  מ�א�ד�ך", ב�כ�ל "ב�כ�ל מו� מ�

ר:  ד�ב�ר אח&
מ�א�ד�ך",  "ב�כ�ל
ּכַהֶׁש ה ב�כ�ל ד� ד ש�ּכַהֶׁש הוא ומ'ד�ּכַהֶׁש ה מ' ד& ל�ך,  מו�
י ב�כ�ל ו& ד לו� מו�ד�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה? א� מ�א�ד."  מ�

 
[תלמוד] 

י:  ר�ב'י ב�ש&ם ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ו' ל&
ש&ם:  ע�ל

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש הצב,ט) (ת� ת� א� יי".  ל�ע�ל�ם מ�רו�ם  "ו�
נ�ּכַהֶׁש ה.  ע�ל י�ד�ך ל�עו�ל�ם יו� ל� ע� ּכַהֶׁש ה�

ג ּכַהֶׁש ה� נ� ב ו�ד�ם ב�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר ש�ב�עו�ל�ם, מ�ל�ך ב� ש& ן,  יו� ד� ו�
ן כ�ש�ּכַהֶׁש הוא ת& ס,  נו� ימו� >ופטור <שחרורד'

ין ּכַהֶׁש ה�כ�ל ס' ל� ק� ,  מ� תו� או�
ּכַהֶׁש הוא ש� ן וכ� ת& >נפשות בדיני ועונש דין חנית, גזר <חודס�פ'יקול�ּכַהֶׁש ה,  נו�



ים ּכַהֶׁש ה�כ�ל נ' נ� ר� יו.  מ� ר� אח+
ּכַהֶׁש ה?  מ� .  ש�ט�ׁשַאָה ף ש�הֶלֲעַּי&ש יו�ד�ע'ים ש�ּכַהֶׁש ה&םל� ב�ד'ינו�

ינו� ּכַהֶׁש הוא ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש א+ב�ל א:  א& ל� ן, א� כ&
ּכַהֶׁש ה ת� א� יי",  ל�ע�ל�ם מ�רו�ם "ו�
נ�ּכַהֶׁש ה.  ע�ל י�ד�ך ל�עו�ל�ם יו� ל� ע� ּכַהֶׁש ה�

א:  ר�ב'י ב�ש&ם חונ�א ר�ב'י אח�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ר,   "ל�ד�ו'דקא,א) (ת� מו� ז� מ'
ט ח�ס�ד פ� ש� ך ומ' ּכַהֶׁש ה, ל� יר� ש' א+ז�מ&ר�ּכַהֶׁש ה".  יי א�
ר נ&י ד�ו'ד אמ� פ� ש ל' ד� ק� ּכַהֶׁש הוא:  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�

ם ּכַהֶׁש ה",  עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה א�ת�ּכַהֶׁש ה ח�ס�ד א' יר� ש' י, "א� מ' ע'
ם א' ּכַהֶׁש ה".  עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה א�ת�ּכַהֶׁש ה מ'ש�פ�ט ו� יר� ש' י, "א� מ' ע'
ין ּכַהֶׁש ה".  יי "ל�ך כ�ך וב&ין כ�ך ב& ר� מ& ז� א+

ר חום ר�ב'י אמ� נ� ן:  ב&יר�ב'י ת� יוד�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' יםנו,יא) (ת� אלּכַהֶׁש ה' יי א+ּכַהֶׁש ה�ל&ל  "ב& ר, ב� ב� ר",  א+ּכַהֶׁש ה�ל&ל ד� ב� ד�
ין ין,  מ'ד�ת ע�ל ב& ד' ּכַהֶׁש ה�
ין ל מ'ד�ת ע�ל ב& ל& ּכַהֶׁש ה� ים, "א+ מ' ח+ ר� ר".  ּכַהֶׁש ה� ב� ד�

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ו�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ת כו�ס "קטז,יג) (ת� שועו� א�ק�ר�א",  יי א� ןָטָּׂש�א, וב�ש&ם י�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' א. ו�י�גו�ן "צ�ר�ּכַהֶׁש ה קטז,ג-ד) (ת� צ� מ� א�ק�ר�א". יי וב�ש&ם א�
ין . א�ק�ר�א" יי וב�ש&ם" כ�ך וב&ין כ�ך ב&

ר ן ר�ב'י אמ� ר יוד� : פ�ל�י�א ב�
ר:  ש�א'הֶלֲעַּיו�ב ּכַהֶׁש הוא אמ�

ב הֶלֲעַּיו� ן  "ייכ,כא) (א' י ו�יי נ�ת� ּכַהֶׁש ה' ח, י� ק� מ�ב�ר�ך".  יי ש&ם ל�
ים מ' ח+ ר� ן, ב� נ�ת� ש� ן.  כ� נ�ת�

ים מ' ח+ ר� ח, ב� ק� ל� ש� ל�ק�ח.  וכ�
לא ן, לא עו�ד, א�ל�א ו� נ�ת� ש� ב�ב'ר�י�ּכַהֶׁש ה,  נ'מ�ל�ך כ�

ך ל� מ� ח, נ' ק� ל� ש� .  ב�ב&ית וכ� ינו� ד'
ר ר:  ר�ב'י אמ� ז� ע� ל� א�
ם ב�כ�ל קו� ית "ו�יי", ּכַהֶׁש הוא ש�נ�א?מ�ר מ� .  וב& ד'ינו�
י�ן נ� ם,  אב ב' כGל� ב� ש�

ים( כ' ל� יי)כב,כג א מ� ר  "ו� ב� ר�ע�ּכַהֶׁש ה".  ע�ל�יך ד'
ּכַהֶׁש ה ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ב� אּכַהֶׁש ה+ מ'הֶלֲעַּי'ר�אּכַהֶׁש ה;  ו�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ&
ם ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה א' ּכַהֶׁש ה, ש� ב� אּכַהֶׁש ה+ ל'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�נ�א,  ב�את� מ&

ין ש�א�ת�ּכַהֶׁש ה ד�ע א& ב, ו� ּכַהֶׁש ה& נ&א.  או�ּכַהֶׁש ה&ב או� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�
ם ו�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה א' אּכַהֶׁש ה, ש� ר� הֶלֲעַּי' ל�ב�ע&ט,  ב�את� מ'

ין י�ר&א ש�א�ת�ּכַהֶׁש ה ד�ע א& ט.  י�ר&א ו� ע& ב� מ�

ן:  פ�רוש'ין ש'ב�ע�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה&
ש'כ�מ'י.  פ�רוש

י.  ופ�רוש פ' ק� נ'
אי.  ופ�רוש ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ק'
י�ּכַהֶׁש ה.  מ�ּכַהֶׁש ה פ�רוש נ�כ�
י א&ד�ע פ�רוש ת' ב� ו�א�ע?������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�נ�ּכַהֶׁש ה.  חו�
י'ר�אּכַהֶׁש ה.  פ�רוש
אּכַהֶׁש ה+ב�ּכַהֶׁש ה.  פ�רוש
א ט�ע'יןש'כ�מ'י,  פ�רוש ת� ו� צ� . כ'ת�פ�א ע�ל מ'



נ�ּכַהֶׁש ה ל'י נ'ק�פ'י, א�ק'יׁשַאָה ף פ�רוש א+ ּכַהֶׁש ה.  ע�ב&יד ו� ו� צ� מ'
ק'ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�אי,  פ�רוש
א ע�ב&יד ד� א חו�ב�ּכַהֶׁש ה ח+ ד� ח+ אחד> חטא <עושּכַהֶׁש המ'צ�ו�ּכַהֶׁש ה,  ו�

ז ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז& ק� א ומ� ד� ב�ח+ד�א.  ח+
י�ּכַהֶׁש ה,  מ�ּכַהֶׁש ה פ�רוש נ�כ�

ן ית מ�ּכַהֶׁש ה מ' א' י א+נ�א ל'י ד� נ�כ& מ'צ�ו�ּכַהֶׁש ה.  ע�ב&ד מ�
י א&ד�ע פ�רוש ת' ב� ו�א�ע?������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�נ�ּכַהֶׁש ה,  חו�

י ּכַהֶׁש ה ד�א ּכַהֶׁש ה& ת� ב� עשיתי> חטא <איזּכַהֶׁש הע�ב�ד&ית,  חו�

ּכַהֶׁש ה ד�אע+ב&ד ו� צ� כ�ו�ת���������8 :ּה.  מ'
י'ר�אּכַהֶׁש ה, כ�א'הֶלֲעַּיו�ב.  פ�רוש
אּכַהֶׁש ה+ב�ּכַהֶׁש ה, כ�אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם.  פ�רוש

ין כ�אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם.  אּכַהֶׁש ה+ב�ּכַהֶׁש ה פ�רוש א�ל�א מ'כGל�ם ח�ב'יב ל�ך א&
ינו אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם ב,  ּכַהֶׁש ה�ר�ע י&צ�ר ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה אב' טו�

]75ד'כ�ת'יב: [
י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� את�ט,ח)  (נ� צ� ן ל�ב�בו� א�ת "ומ� מ� נ�יך".  נ�א? פ� ל�
ר א:  ר�ב'י אמ� אח�

א,  ל� יד? א� ס' פ� ּכַהֶׁש ה' ו�
מו� "ו�כ�רו�ת ת ּכַהֶׁש ה�ב�ר'ית, ל�ת&ת ע' ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ע+נ'י".  א�ר�ץ א�

י�ּכַהֶׁש ה לא ד�ו'ד א+ב�ל ,  ל�ע+מ�ד י�כו�ל ּכַהֶׁש ה� בו�
גו� ר� ּכַהֶׁש ה+ .  ו� ב'ל�ב�בו�

ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ב�ק'ר�ב'י".  ח�ל�ל "ו�ל'ב'יקט,כב)  (ת�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י יב� ק' י&ים ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ע+ בעינויים> נידון <עומד מ'ת�ד&ין ק�

י מ& Gּכַהֶׁש ה�ר�ש�ע.  רופוס טור�נוס ק
ת ת� א+ ש�מ�ע.  ד�ק'ר�י�ת ע�נ�ת�ּכַהֶׁש ה ו�

ש�מ�ע, וג�ח�ך.  ק'ר�י�ת ק�ר&י ש�ר&י
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

א!  ב� א, ס� ב� ס�
ש או� ר& ,  ח& ת� ט או�א� ע& ב� !  ב'יסור'ין מ� ת� א�

ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ח פ� ּכַהֶׁש הוא רוח&י��������8 :ּה ת' ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה!  ד� ר� ב� ג�

א ח&ר&ש ל�א ל� נ�ּכַהֶׁש ה, ו� ין מ�ב�ע&ט א+ יסור' א+נ�ּכַהֶׁש ה.  ב'
י כ�ל א�ל�א י י�מ� ית' י' ז�ּכַהֶׁש ה:  פ�סוק קו�ר&א ּכַהֶׁש ה�

ים  ר' ב� ת�ו,ּכַהֶׁש ה) (ד� ב� אּכַהֶׁש ה� א?לּכַהֶׁש ה�יך,  יי א&ת  "ו�
ך".  וב�כ�ל נ�פ�ש�ך וב�כ�ל ל�ב�ב�ך ב�כ�ל ד� א� מ�

י��������8 :ּה ת& מ� ח� ל'ב'י,  ב�כ�ל ר�
י��������8 :ּה ת& מ� ח� י.  ב�כ�ל ור� נ' מו� מ�

ת נ�פ�ש'י, ל�א וב�כ�ל ו� ל'י.  ב�ד'יק�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+
דון כ� נ�פ�ש'י,  ב�כ�ל ד'מ�ט�ת ו�
ת ת� א+ ש�מ�ע,  ד�ק'ר�י�ת ע�נ�ת�ּכַהֶׁש ה ו�

א ל� ג&ת ו� ל� פ� ע+ל���������8 :ּה?  א'
נ�ּכַהֶׁש ה כ&ן ל�פ&ם  ו�ג�ח&ך. ש�מ�ע ק�ר&י א+

י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� י נ� נ' סו� מ�  ע'



ּכַהֶׁש ה ר�ב'י א�ת ש'מ&ש יב� ק' ים ע+ ר' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ם ע� י' ת� ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  וש�
 : דו� מ� ל' ו�

ים ת' ין,  א� בוי' ים, ר' מ' ג� ו�
ין ין.  אכ' עוט' ין, מ' ק' ר� ו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ּכַהֶׁש הו ן ּכַהֶׁש הוא מ� ּכַהֶׁש ה& יב:  ּכַהֶׁש ה� ת' כ� ד'
יך יי  "א�תו,ג) (ד�ב�ר'ים לּכַהֶׁש ה� ת'יר�א"?  א?
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
תו� ת או� א� .  ו� תו�ר�תו�

ת כו� ר� ] 2ט,ּכַהֶׁש ה [ב�

ת אד�ם י�ק&ל לא נ�ג�ד ר�אשו� א� ּכַהֶׁש ה�מ'ז�ר�ח,  ש�ע�ר כ�
ן ש�ּכַהֶׁש הוא כGו� נ�ג�ד מ� ית כ� י ב& ש& ד� ּכַהֶׁש ה�ק[ד�ש'ים.  ק�

לא ת ל�ּכַהֶׁש ה�ר י'כ�נ&ס ו� י' ב� ,  ב�מ�ק�לו� ּכַהֶׁש ה� לו� ע� נ� מ� וב�
ק ב� א+ , וב� תו� ד� נ� Gפ א+ ל וב� ע� ר�ג�ל�יו,  ש�

לא קיצור> <דרךק�פ�נ�ד�ר�י�ּכַהֶׁש ה,  י�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�נו ו�

ּכַהֶׁש ה יק� ק' ו�ח�מ�ר.  מ'ק�ל ור�

י כ�ל מ& ת� יו:  ב�מ'ק�ד�ש ש�ּכַהֶׁש ה�יו ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כו�ת חו� ּכַהֶׁש ה�
ם".  "מ'ן ל� עו� ּכַהֶׁש ה�

לו ק� ל� ק' ּׁש� ים ומ' ינ' מ' רו:  ּכַהֶׁש ה� אמ�
ין ד",  א�ל�א עו�ל�ם "א& ח� א�

ינו ק' ת� ין:  ש�ּכַהֶׁש ה�יו ּכַהֶׁש ה' ר' מ� או�
ם "מ'ן ל� עו� ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם".  ו�ע�ד ּכַהֶׁש ה�

ינו ק' ת� ּכַהֶׁש ה' ת שו�א&ל אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א ו� ב�ּׁש&ם,  ח+ב&רו� ש�לו�ם א�
ר:  מ� נ�א?  ב, ד) (רותש�

נ&ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' ם,  מ'ב&ית ב�א ב�ע�ז "ו� ח� ל�
ר אמ� הֶלֲעַּי� ם",  יי ל�קו�צ�ר'ים ו� כ� מ� ע'

ר:  מ& או�  כג, כב) (משליו�
בוז "אל ך".  ז�ק�נ�ּכַהֶׁש ה כ'י ת� מ� א'
תו�ר�ת�ך".  ּכַהֶׁש ה&פ&רו ל�יי ל�ע+שו�ת  "ע&תקיט,קכו) (תּכַהֶׁש הלים
ן ר�ב'י או�מ&ר:  נ�ת�

ת ּכַהֶׁש ה&פ&רו ך, ע& ת� ר� ל�יי.  ל�ע+שו�ת תו�

[תלמוד]

נ&י:  ת�
יל ט' מ& מ�י'ם,  ּכַהֶׁש ה�

נ�יו ּכַהֶׁש הו�פ&ך ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י צ�פו�ן.  כ�ל�פ&י פ�
ך ס& מ& ר�ג�ל�יו,  א�ת ּכַהֶׁש ה�

נ�יו ּכַהֶׁש הו�פ&ך ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י ד�רו�ם.  כ�ל�פ&י פ�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר:  יו�
ן ים.  ּכַהֶׁש ה�צו�פ'ים מ' נ' פ� ל' ו�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י יב� ק' או�מ&ר:  ע+



ד ב�כ�ל ב� ל� ם, וב' קו� כ�ת�ל.  ש�ם ש�א&ין ב�מ�קו�ם מ�
נ&י:  ת�

ך ס& מ& ר�ג�ל�יו,  א�ת ּכַהֶׁש ה�
ן לא ת& ח פ�נ�יו י' ר� ז� מ' יו ל� ר� חו� א+ ל�מ�ע+ר�ב,  ו�

ל�צ�ד�ד'ין.  א�ל�א
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�

ש.  ב�ש�ע�ת ד� ק� מ' ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר:  יו�
ן ים.  ּכַהֶׁש ה�צו�פ'ים מ' נ' פ� ל' ו�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י יב� ק' או�מ&ר:  ע+
ד ב�כ�ל ב� ל� ם, וב' קו� כ�ת�ל.  בו� ש�א&ין ב�מ�קו�ם מ�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� יב� ק' ע+

י ת' נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה.  א�ת ל'ר�או�ת י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י אח�ר נ' ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ מ� ּכַהֶׁש ה�
רו :  אמ� לו�

ּכַהֶׁש ה ?  מ� ר�א'ית�
ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

יו ית' א' מ�ע+ר�ב.  כ�ל�פ&י ו�צ'דו� יו�ש&ב ר�
לא ע ו� ר� ש�הֶלֲעַּי�ש�ב,  ע�ד פ&
לא ׁשַאָה ף,  ע�ד י�ש�ב ו� ש& פ� ּׁש' ש�
לא א ק'נ&ח� ו� ל� ין, א� מ' הֶלֲעַּי� ב� ןָטָּׂש�מ�אל.  ב�

ן אׁשַאָה ף עו� מ� י�ּכַהֶׁש ה ע�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�אי ב�ן ש' כ&ן:  או�מ&ר ּכַהֶׁש ה�
י ת' נ�ס� כ� ת ל'ר�או�ת ע+ק'יב�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אח�ר נ' ּכַהֶׁש ה�מ�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה.  א�

רו :  אמ� לו�
ּכַהֶׁש ה ?  מ� ר�א'ית�

ר ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�
יו ית' א' מ�ע+ר�ב.  כ�ל�פ&י ו�צ'דו� יו�ש&ב ר�

לא ע ו� ר� ש�הֶלֲעַּי�ש�ב,  ע�ד פ&
לא ׁשַאָה ף,  ע�ד י�ש�ב ו� ש& פ� ּׁש' ש�
לא א ק'נ&ח� ו� ל� ין, א� מ' הֶלֲעַּי� ב� ןָטָּׂש�מ�אל.  ב�

נ&י:  ת�
נ&ס לא כ� לו� ּכַהֶׁש ה�ב�י'ת ל�ּכַהֶׁש ה�ר אד�ם י' ע� נ� מ� יו ש�ע�ל וב�א+ב�ק ב� ל� ג�  ר�

יו ת� עו� תו� ב'ס�ד'ינו� צ�רור'ין ומ� ד� נ� Gפ א+ יו ו� ל� מ'ב�חוץ.  ע�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

רד,יז) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת מ� ך  "ש� ל� ג�  ר�
ים".  ב&ית א�ל ת&ל&ך כ�א+ש�ר לּכַהֶׁש ה' א? ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר יו� ּכַהֶׁש ה ב� ּכַהֶׁש הוד� או�מ&ר:  י�
או�מ&ר:  ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה+ר&י
אד,ב) (א�ס�ת&ר בו� הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך,  ש�ע�ר ל'פ�נ&י ע�ד  "ו�

ין כ'י ק".  ב'ל�בוש ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך ש�ע�ר א�ל ל�בו�א א& ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�
ר:  אמ�

נ&י פ� ּכַהֶׁש ה ל&ח�ּכַהֶׁש ה ל' רוח� כ&ן,  ס�
ת ע�ל ּכַהֶׁש ה כ�מ�ּכַהֶׁש ה אח� מ� כ� ם.  ש�ע�ר ל'פ�נ&י ו� קו� מ� ּכַהֶׁש ה�



נו "לא ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ּכַהֶׁש ה י�ע+ יק� ק' י�א, ור� ר� ד� נ� פ� קיצור> <דרךו�ח�מ�ר."  מ'ק�ל קו�

ּכַהֶׁש ה יא א'ם מ� ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה, ש� יל� ע' ל נ� כ�בו�ד,  ש�
ת� אסור,  או�מ&ר א�

ן, לא ש�ל ר�ק'יק�ּכַהֶׁש ה, ש�ּכַהֶׁש ה'יא יו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ש�כ&ן?  כ�ל ב'

נ&י:  ת�
יו לא ין ּכַהֶׁש ה� נ' ית אמ&ן עו� ב& ּכַהֶׁש ה�מ'ק�ד�ש.  ב�

ּכַהֶׁש ה ים?  ּכַהֶׁש ה�יו ומ� ר' מ� או�
ו�ע&ד".  ל�עו�ל�ם מ�ל�כותו� כ�בו�ד ש&ם "ב�רוך
ן נ�י' ין ּכַהֶׁש ה�יו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ומ' נ' ן עו� ב�מ'ק�ד�ש?  אמ&

ד מ� ל� ר:  ת' מ� לו�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� ת ב�ר�כו  "קומוט,ּכַהֶׁש ה) (נ� יכ�ם יי א� לּכַהֶׁש ה&  א?

ן ם"  ע�ד ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם מ' ל� עו� ּכַהֶׁש ה�
ן נ�י' וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה?  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל ע�ל מ'

ד מ� ל� ר:  ת' מ� לו�
ם מ� רו� ות�ּכַהֶׁש ה'ל�ּכַהֶׁש ה".  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל ע�ל "ומ�

ר ע� ר�ב'י אמ� Gש ּכַהֶׁש הו� י�א:  י� מ� רו� ד�
רו ד�ב�ר'ים ש�לש�ּכַהֶׁש ה ז� ית ג� ן,  ד'ין ב& ט� מ� ל� ש�

ים כ' ס� ּכַהֶׁש ה' ין ב&ית ו� ע'מ�ּכַהֶׁש ה�ן,  ש�ל�מ�ע�ל�ן ד'
לו א& ּכַהֶׁש ה&ן:  ו�

��������8 :ּה מ� ר� ,  ח� ש�ל'יר'יחו�
ת ל� ג' ר,  ומ� ת& ס� א�

ת יל� א' ב�ּׁש&ם.  ש�לו�ם וש�

��������8 :ּה מ� ר� ,  ח� ש�ל'יר'יחו�
ע� Gש ּכַהֶׁש הו� אז,יא) (י� ט� ל".   "ח� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
לא ר?  י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ו� ז� ג�
ד א�ל�א מ& ל� ין ב&ית ש�ּכַהֶׁש ה'ס�כ'ים מ� ע'מ�ּכַהֶׁש ה�ן.  ש�ל�מ�ע�ל�ּכַהֶׁש ה ד'

ר.  מ�ג'ל�ת ת& ס� א�
לו  "ק'הֶלֲעַּי�מוט,כז) (א�ס�ת&ר ב� ק' ים,  ו� ּכַהֶׁש הוד' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�

ם יּכַהֶׁש ה� ל& ים כ�ל ו�ע�ל ז�ר�ע�ם ו�ע�ל ע+ ו' ל� נ' ע+ל&יּכַהֶׁש ה�ם,  ּכַהֶׁש ה�
לא י�ע+בו�ר,  ו�

ת יו� ּכַהֶׁש ה� ים ש�נ&י א&ת ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ים ל' מ' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה".  ּכַהֶׁש ה� ל� א& ּכַהֶׁש ה�
ר:  ר�ב אמ�

]76"וקבל" כ�ת'יב, [
ד מ& ל� ין ב&ית ש�ּכַהֶׁש ה'ס�כ'ים מ� ע'מ�ּכַהֶׁש ה�ן.  ש�ל�מ�ע�ל�ן ד'

ת יל� א' ב�ּׁש&ם.  ש�לו�ם וש�
נ&ּכַהֶׁש הב,ב) (רות ּכַהֶׁש ה' ם,  מ'ב&ית ב�א ב�ע�ז  "ו� ח� ל�

ר אמ� הֶלֲעַּי� ם".  יי ל�קו�צ�ר'ים ו� כ� מ� ע'
ן נ�י' ית ש�ּכַהֶׁש ה'ס�כ'ים ומ' ן?  ש�ל�מ�ע�ל�ּכַהֶׁש ה ד'ין ב& ּכַהֶׁש ה� מ� ע'

ד מ� ל� ר:  ת' מ� לו�
ך א&ל�יו  "ו�הֶלֲעַּי&ר�או,יב) (שו�פ�ט'ים א� ל� יי,  מ�



ר אמ� הֶלֲעַּי� ר ע'מ�ך יי א&ל�יו ו� בו� ל".  ג' י' ח� ּכַהֶׁש ה�

בון ר�ב'י ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ב�ש&ם א�
ר:  אׁשַאָה ף מ� נ�א? ת, ש� רו� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� מ� ּכַהֶׁש ה�

יאוג,י) (מ�ל�אכ'י ב' ר כ�ל א�ת  "ּכַהֶׁש ה� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& ע+ מ� ית א�ל ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�או�צ�ר,  ב&
י יּכַהֶׁש ה' ב�ב&ית'י,  ט�ר�ׁשַאָה ף ו'

י נונ' ח� את נ�א וב� ז� ת,  יי אמ�ר ב� או� ב� צ�
ם ת ל�כ�ם א�פ�ת�ח לא א' ם,  א+רGבו�ת א& י' מ� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�

י ת' יק� ר' ּכַהֶׁש ה+ ד�י".  ב�ל'י ע�ד ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ל�כ�ם ו�
ּכַהֶׁש הו ד מ� ד�י"?  ב�ל'י "ע�
ן ר�ב'י עו� מ� נ�ּכַהֶׁש ה, ש' נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ב�א ב�ר יו� ח� יו�
ר ש�א&י ד�ב�ר ש� פ� ר ל�ך א� מ� יו לו� ל� ד�י,  ע�
ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש הוא
,  ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה, ר�ב'י ר�ב'י בו� ל� ח�
א ר�ב'י ב� ר א� ב:  ב�ש&ם ע'ל�י ב� ר�
יכ�ם ש�הֶלֲעַּי'ב�לו ע�ד ת& תו� פ� מ'לו�מ�ר:  ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'

נו הֶלֲעַּי& ב�ר�כו�ת!"  ב�ר�כו�ת, ד�הֶלֲעַּי&נו "ד�

בוז  "ו�אלכג,כב) (מ'ש�ל&י ך".  ז�ק�נ�ּכַהֶׁש ה כ'י ת� מ� א'
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�

ם ּכַהֶׁש ה ד'ב�ר&י נ'ת�י�ּׁש�נו א' ר� ב�פ'יך,  תו�
ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה אל ב� ל�ּכַהֶׁש ה�ן.  ת�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

בוז "ו�אל ך".  ז�ק�נ�ּכַהֶׁש ה כ'י ת� מ� א'
ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�

ם נ�ּכַהֶׁש ה א' ק� ד� ז� ו�ג�ד�ר���������8 :ּה,  אGמ�ת�ך, ע+מ�ד נ'
ּכַהֶׁש ה כ�ּׁש&ם ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע� נ�ּכַהֶׁש ה,  ש� ק� ל� א�

ת מ�ד�ר'יך ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ל א� א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י י' מ& ע� פ� ים.  ל� ל' ג� ר�
יא ּכַהֶׁש ה�ד�א יב:  ּכַהֶׁש ה' ת' כ� ד'
יש  "ו�ע�ל�ּכַהֶׁש הא,ג) א (ש�מוא&ל א' ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� ,  ּכַהֶׁש ה� מ&ע'ירו�

ים מ' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה,  מ' ימ� י�מ'
ח� ו �תל�ּכַהֶׁש ה'ש�ת�ח+ו � ב� ז� ל' ב�ש'לּכַהֶׁש ה".  צ�ב�או�ת ל�יי ו�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ך".  ל�יי, ּכַהֶׁש ה&פ&רו ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת  "ע&תקיט,קכו) (ת� ת� ר� תו�
ן ר�ב'י א:  א�ת מ�ס�ר&ס נ�ת� ר� ק� מ' ּכַהֶׁש ה�

ת "ּכַהֶׁש ה&פ&רו ך, ע& ת� ר� ל�יי".  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת תו�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ל� ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח' ימו� ס'

ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� עו� תו� ּכַהֶׁש ה� ר� ים,  ע'ת'ים תו� ת' ע'
ב�ר'ית.  מ&פ&ר ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

ת "ּכַהֶׁש ה&פ&רו ך, ע& ת� ר� ל�יי."  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת תו�
נ&י י:  ב�ן ש'מ�עו�ן ר�ב'י ת� ח� יו�
ם ת א�ת ר�א'ית� א' יו� ר� ב'  ּכַהֶׁש ה�

ן י�ד&יּכַהֶׁש ה�ן ש�נ'ת�ר�ּׁש�לו ד,  ּכַהֶׁש ה�תו�ר�ּכַהֶׁש ה מ' א� מ�
ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז&ק ע+מ�ד ח� ת� ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה ו� ת� א� ��������8 :ּה, ו� כGל�ם.  ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�כ�ר מ�ק�ב&ל ב�



ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�
ת 'ּכַהֶׁש ה&פ&רו ך, ע& ת� ר� ל�יי'.  ל�ע+������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת תו�

ן ּכַהֶׁש ה'ל&ל ק& ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז� ר:  ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� מ& או�
ר,  ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ד� ין, ב� ש' נ� כ� מ� ד'

נ&ש.  וב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ין, כ� ר' ד� ב� מ� ד'
ן כ& ר:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ו� מ& או�
ם ּכַהֶׁש ה א�ת ר�א'ית� א' ר� תו� י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל,  ע�ל ח+ב'יב�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה�

ל כ� ּכַהֶׁש ה� ין ו� ח' מ& ב���������8 :ּה, ב�ד�ר.  ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�
ם א' ל�או, כ�נ&ש.  ו�
ר ר:  ר�ב'י אמ� ז� ע� ל� א�
ּכַהֶׁש ה ק מ� ינו� ת' ינ�ק צ�ר'יך ּכַהֶׁש ה�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ש�ב�הֶלֲעַּיו�ם,  ש�עו�ת ב�כ�ל ל'
ש�ב�י'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל,  אד�ם כ�ל כ�ך

ש�ב�הֶלֲעַּיו�ם.  ש�עו�ת ב�כ�ל ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה ל'יג�ע צ�ר'יך
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ע� ר�ב'י ב�ש&ם יו� Gש ּכַהֶׁש הו� : ג�זו�ר�ּכַהֶׁש ה ב�ר י�
הֶלֲעַּי�א כ�ל ט� ט� הֶלֲעַּי�א פ' ט� ט� ין, ופ' יש' ין.  ד�או�ר�י�ת�א ב' ב' <פיטפוטים>ט�

הֶלֲעַּי�א כ�ר�ב�הֶלֲעַּי�א כ�ל ב� ר� כ� ין, ו� יש' ין.  ד�או�ר�י�ת�א ב' ב' >חרישות<ט�

ר ן ר�ב'י אמ� עו� מ� יש:  ב�ן ש' ק' ל�
ים ב'מ�ג'ל�ת יד' ס' כ�תוב:  מ�צ�או ח+

ם ם "יו� י' מ� י, יו� נ' ב& ז� ע� ".  ת� א�ע�ז�ב�ך�
ד ל'ש�נ�י'ם ח� או, א� צ� הֶלֲעַּי� ד ש� ח� א� י�א, ו� ר� ב� ט' מ'צ'פו�ר'ין,  מ'
א ב�ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ז�ּכַהֶׁש ה ופ�ג�עו ד� ח+ מ�ש�כ�נ�א.  ב�

יקו לא פ' ס� ר�ש ּכַהֶׁש ה' פ� מ'ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה,  ז�ּכַהֶׁש ה ל'
יל ז�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'ל&ך ע�ד יל,  ו�ז�ּכַהֶׁש ה מ' מ'

או צ� מ� ין נ' ק' חו� ֵּמַלְמ ,"ַעיִקְרַּת"������x�����1 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ז�ּכַהֶׁש ה ר� מ'יל'ין.  ש�נ&י מ'
ּכַהֶׁש ה ל�א'ּׁש�ּכַהֶׁש ה ת� י� ּכַהֶׁש ה� נ�ת יו�ש�ב�ת ש� ת� מ� ל�א'יש.  ומ�

ן כ�ל מ� א ב�ד�ע�תו� ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ז� נ�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש& ּכַהֶׁש ה' ל���������8 :ּה,  ל�
ּכַהֶׁש ה ת� י� נ�ת יו�ש�ב�ת ּכַהֶׁש ה� ת� מ� .  ומ� לו�

ן יו� יג כ& ל' פ� ּכַהֶׁש ה' תו� ש� ע� נ�ּכַהֶׁש ה,  ד� מ� מ'
יא את ּכַהֶׁש הו�ל�כ�ת ּכַהֶׁש ה' נ' ןָטָּׂש& ל�אח&ר.  ו�

נ&י מ&א'יר:  ר�ב'י ב�ש&ם ת�
ין  מ'הֶלֲעַּי'������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל אד�ם ל�ך א&

ינו� א& ת מ&אּכַהֶׁש ה עו�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ש� וו� צ� ם.  ב�כ�ל מ' יו�
ת קו�ר&א ,  ל�פ�נ�יּכַהֶׁש ה� ומ�ב�ר&ך ש�מ�ע א� יּכַהֶׁש ה� ר� אח+ ול�

ל כ& או� תו� א�ת ו� ,  ל�פ�נ�יּכַהֶׁש ה� ומ�ב�ר&ך פ' יּכַהֶׁש ה� ר� אח+ ול�
ל ל& פ� ת� לש ומ' ע�������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה.  ש�ל'ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה פ�ע�מ'ים ש�

ּכַהֶׁש ה ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� עו� אר ו� ת כ�ל ש� וו� צ� מ' ך ּכַהֶׁש ה� ר& ב� ן.  ומ� יּכַהֶׁש ה� ל& ע+
ן כ& יר ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ו� א' או�מ&ר:  מ&
ין ל אד�ם ל�ך א& א& ר� ������� ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' ת ש�א&ין ב� וו� צ� ת מ' יפו� ק' .  מ� תו� או�

ין ל' פ' עו� ות�פ'ל'ין ב�ר�אשו� ת� רו� ז� זוז�ּכַהֶׁש ה ב' ,  ומ� חו� ת� פ' ב�
ע ב� אר� ת ו� הֶלֲעַּיו� יצ' ין ש�ב�ט�ל'יתו� צ' יפ' ק' .  מ� תו� או�

ד ּכַהֶׁש הוא ו' ד� ר:  ש� אמ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' עקיט,קסד) (ת� ב� ם  "ש� הֶלֲעַּיו� צ'ד�ק�ך".  מ'ש�פ�ט&י ע�ל ּכַהֶׁש ה'ל�ל�ת'יך ב�
ן כ& ר:  ּכַהֶׁש הוא ו� מ& או�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ך  "ח�נ�ּכַהֶׁש הלד,ח) (ת� א� ל� ם".  ל'יר&איו ס�ב'יב יי מ� צ& ל� ח� י� ו�
נ�ס כ� מו� א�ת ל�מ�ר�ח�ץ, ר�אּכַהֶׁש ה נ' צ� ע�רו�ם. אמ�ר:  ע�



י ת!  מ'ן ע�רו�ם ש�א+נ'י ל'י או� וו� צ� מ' ּכַהֶׁש ה�
ן יו� ,  ב�מ'יל�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'ב'יט כ& ש�לו�

יל ח' ת� ש ל�ק�ל&ס ּכַהֶׁש ה' ד� ק� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש הוא:  ב�רוך ל�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ית ע�ל  "ל�מ�נ�צ&ח�יב,א) (ת� ינ' מ' ּׁש� ר ּכַהֶׁש ה� מו� ז� ד".  מ' ו' ד� ל�
ז�ר ר�ב'י ע� ל� ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם א� נ' ח+

י יד& מ' ל� ים ח+כ�מ'ים ת� ב' ר� ב�עו�ל�ם.  ש�לו�ם מ�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

י ב�נ�י'ך  "ו�כ�לנד,יג) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה מוד& ך".  ש�לו�ם יי, ו�ר�ב ל' נ�י' ב�

ברכות] מסכת [סוׁשַאָה ף
 


